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Πρόλογος  του επιμελητή της Έκδοσης 
 
Στον τόμο περιλήφθηκαν κείμενα που παρουσιάστηκαν στο 5ο Πανελλήνιο 
Παιδοψυχιατρικό συνέδριο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης 
Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, που έγινε στην Αθήνα στις 8-10 Ιουνίου του 
2007 με θέμα: «Βία, Παιδί, Θεσμοί». 
 
Το θέμα του συνέδριου τη στιγμή που επελέγη  ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο 
καθόσον την  κοινή γνώμη απασχολούσαν σημαντικές υποθέσεις βίας  με 
εμπλοκή παιδιών και νεαρών εφήβων, όπως συγκρούσεις ομάδων νεαρών 
μέσα και έξω από τα γήπεδα, καταστροφικές πράξεις νεαρών στα προάστια 
των Γαλλικών μεγαλουπόλεων,  η εξαφάνιση του εντεκάχρονου  παιδιού στη 
Βέροια,  περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία  κα.  Ήταν εξάλλου κοινή η 
διαπίστωση ότι τα  περιστατικά παιδιών  με τραυματικές βίαιες εμπειρίες 
προσέρχονται με αυξανόμενη συχνότητα στις υπηρεσίες μας τα τελευταία 
χρόνια. 
 
Το συνέδριο είχε ως στόχο να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να 
προβληματιστούμε σε θέματα κατανόησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης 
των παιδιών που εμπλέκονται με τη βία σε κλινικό και θεσμικό επίπεδο. 
 
Στην ατομικό ενδοψυχικό επίπεδο  οι εκδηλώσεις επιθετικότητας του παιδιού 
συνδέονται με δυσκολίες απαρτίωσης  της ψυχικής οργάνωσης. Η άσκηση 
βίας στο ψυχικό όργανο αφήνει ανεξίτηλο τραυματικό αποτύπωμα. Οι 
εκδηλώσεις βίας μπορεί να συνδέονται με υποκείμενη ψυχοπαθολογία.  Η 
ανίχνευση, κατανόηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων 
της βίας στο ψυχικό όργανο απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία.   
Θεωρούμε πολύτιμη την κατάθεση των σχετικών εμπειριών.  
 
Σε  διαδραστικό επίπεδο η βία που αφορά το παιδί παράγεται και εκδηλώνεται 
σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει. Οι θεσμοί δημιουργήθηκαν στην 
πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης και κοινωνιογένεσης  για  να οριοθετούν  την 
βία και να απορροφούν  τα πλεονάσματα της. έτσι θεωρήσαμε αναγκαίο το 
θέμα  Παιδί- Βία να συζητηθεί σε σχέση με τα θεσμικά πλαίσια- σχήματα 
εντός των οποίων η ανθρώπινη βία παράγεται ή τυγχάνει επεξεργασίας και 
τιθάσευσης (οικογένεια, σχολείο,  πολιτεία, νομικό και δικαστικό σύστημα, 
ΜΜΕ, θεσμικές οργανώσεις, σχολείο, κατασκευές, ιδεολογίες).   
 
Στη χώρα μας έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι οι θεσμοί γενικότερα αλλά και 
αυτοί που πλαισιώνουν  παιδί παρουσιάζουν αδυναμίες η δυσλειτουργίες. 
Επομένως οι  θεωρήσεις και διαπιστώσεις για την θεσμούς  που απευθύνονται 
στην παιδική συγκρότηση είναι ιδιαίτερα πολύτιμες.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που διοργάνωσε το Συνέδριο είχε 
αποφασίσει να δημοσιεύσει τα κείμενα των κεντρικών ομιλιών, και των 
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εισηγήσεων που έγιναν στα στρογγυλά τραπέζια και τις ομάδες εργασίας του 
συνεδρίου.  Μετά από Πρόσκληση που απηύθυνε προς τους μετέχοντες έγινε, 
μέχρι το καλοκαίρι του 2008, η   συγκομιδή των  κειμένων που 
περιλαμβάνονται σ' αυτό το τόμο.  Δημοσιεύονται τα κείμενα που 
ανταποκρίνονταν στις  προδιαγραφές  που θέσαμε.  Επιπλέον δεν 
συμπεριλάβαμε στον τόμο κείμενα που δεν κρίθηκαν επαρκή ως προς την 
επιστημονική η δομική τους συγκρότηση.  Από τον έχοντα την επιμέλεια 
έγιναν περιορισμένες διορθώσεις και η ομαδοποίηση τους σε τρείς ενότητες, 
ώστε να εξασφαλιστεί συνέχεια στην προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων, 
ανεξάρτητα από τη σειρά και το πλαίσιο παρουσίασης τους στο συνέδριο. 
 
Στην Α. ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο: 
 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΩΝ παρουσιάζονται τα παρακάτω κείμενα: 
 
Ο υπογράφων Δ. Γεωργιάδης στην εργασία του, «Παιδί και Βία. Η 
σημασία των θεσμών», εισάγει τις έννοιες που σχετίζονται με τη Βία και το 
Παιδί. Εκθέτει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο ειδικός ψυχικής υγείας 
συναντά το παιδί φορέα ή θύμα της βίας. Εξετάζεται ο  ρόλος των 
κοινωνικών θεσμών στη διευθέτηση των πλεονασμάτων της βίας και η 
ανάγκη  συνεργασίας του "παιδοψυχιατρικού"  και των άλλων θεσμών. 
 
Ο Γ.Αμπατζόγλου στην εργασία του «Ένα παιδί δεν υπάρχει απο μόνο 
του, οι "θεσμοί" δεν υπάρχουν μόνοι τους, η βία δεν είναι μόνο 
αλλού», θέτει καίρια ερωτήματα και διλήμματα για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των παιδιών από τον Παιδοψυχιατρικό θεσμό όπως: Η βία των 
παιδιών ή η βία επί των παιδιών; Οι «θεσμοί» ή οι θεσμίσεις; Το παιδί που 
υποφέρει ως αντικείμενο διαχείρισης των «θεσμών» ή οι θεσμοί στην 
υπηρεσία του παιδιού; 
 
Ο Γ. Νικολαΐδης, στην εργασία του «Βία κατά ανηλίκων: από την 
θυματολογία στην τεκμηριωμένη Ιατρική», αφού δώσει τον ορισμό του 
φαινομένου της κακοποίησης- παραμέλησης, υποστηρίζει την ανάγκη 
επιστημονικής τεκμηρίωσης των επικρατέστερων θεωρητικών αντιλήψεων και 
της αποτίμησης των παρεμβάσεων. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
προτείνει για τη χώρα μας, προτεραιότητες στις επιλογές μέτρων. 
 
Ο Σ. Γεωργούλας, στην εργασία του, «Ανήλικη παραβατικότητα και 
επίσημος κοινωνικός έλεγχος- Μια πρόταση», δίδει στοιχεία απο μια 
πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα καταγραφής της εγκληματικότητας των εφήβων 
στον ελληνικό χώρο κατα την δεκαετία του 1990, και για τις αναπαραστάσεις 
της στο  Γενικό Πληθυσμό. Τα αποτελέσματα θέτουν σε αμφισβήτηση την 
τιμωρητική δομή του ποινικού μας συστήματος.  
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Η Στ. Τσίτουρα στην εργασία της, «Κακοποίηση και παραμέληση των 
παιδιών από τους γονείς και άλλους που τα φροντίζουν»,  μετά από 
μια σύντομη ιστορική αναφορά, παρουσιάζει τους τύπους της παιδικής 
κακοποίησης, τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με το παιδί, την 
οικογένεια και την κοινωνία, ενώ προσεγγίζει και τα μέτρα πρόληψης και 
θεραπείας. 
 
Στην Β. ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 
 
Ο Μ. Στρούθος, στην εργασία του,  «Η Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση του 
παιδιού θύματος, η Ψυχιατροδικαστική Έκθεση και οι 
προβληματισμοί ενός Παιδοψυχιάτρου», εκθέτει τους προβληματισμούς 
του για την διαδικασία της εξέτασης των παιδιών θυμάτων κακοποίησης και 
για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης καταθέτονας την εμπειρία του  από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ε.Σ.Υ. 
 
Η Σ. Γιοβάνογλου, στην εργασία της, «Μέτρα αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων», παρουσιάζει τις 
δημοφιλέστερες μορφές αποκαταστασιακών διαδικασιών ενώ εξετάζει από 
νομικής πλευράς τα αναμορφωτικά μέτρα που ισχύουν στον ποινικό κώδικα 
ανηλίκων (Ν.3189/2003). 
 
H Δρ Α. Παρασκευοπούλο-Rush, στην εργασία της, «Η Συνέντευξη και 
αξιολόγηση του παιδιού σε θέματα επιμέλειας», παρουσιάζει την 
ταυτότητα και τον ρόλο του δικαστικού ψυχολόγου καθώς και τους στόχους, 
τη διαδικασία και τα εργαλεία της αξιολόγησης σε θέματα επιμέλειας, 
βασιζόμενη στην μακρά εμπειρία της από τις Η.Π.Α. Δίνει τις προτάσεις της 
για τη χώρα μας. 

 
Στη Γ'  ΕΝΟΤΗΤΑ, με τίτλο Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  
 
Η Ε. Λαζαράτου, στην εργασία της «Η βία στη βρεφική και προσχολική 
ηλικία»,  προσεγγίζει από ψυχαναλυτική σκοπιά το θέμα της 
επιθετικότητας  και  βίας στη βρεφική και προσχολική  ηλικία, εστιάζοντας 
στα αίτια της κακοποίησης  βρεφών στο οικογενειακό περιβάλλον και σε 
μέτρα πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης. 

 
Οι Σκούλικα Α., Αμπατζόγλου Γ., Μανωλόπουλος Σ., στην εργασία τους 

«Εκφράσεις επιθετικότητας στην βρεφική ηλικία» παρουσιάζουν 
υλικό απο τη ψυχοθεραπεία ενός παιδιού 2,5 ετών που εκτεθειμένο σε 
συγκρουσιακό γονικό περιβάλλον παρουσίασε ποικίλες ψυχοπαθολογικές 
εκδηλώσεις. Αναδεικνύεται ο ρόλος της θεραπεύτριας και παρουσιάζονται οι 
καρποί της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. 
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Η Γ. Λύγδα, στην εργασία της «H κακοποίηση στον αστερισμό του 
γονεϊκού ζεύγους» πραγματεύεται τη βία στο γονεϊκό ζευγάρι Από μια 
συστημική σκοπιά, περιγράφει την κυκλική τροφοδότηση αυτού του κύκλου 
βίας,  η οποία εκδηλώνεται με τα συμπτώματα του παιδιού. 

 
Ο Δ. Μαγριπλής, στην εργασία του «Γιατί η θεραπεία κακοποιημένων 
παιδιών είναι διαφορετική»,  παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες των 
παρεμβάσεων με οικογένειες κακοποιημένων παιδιών. Αναφέρεται στις 
φάσεις που περιλαμβάνει μια τέτοια θεραπεία, στις ειδικές δυσκολίες της και 
υπογραμμίζει τα σημεία που πρέπει να προσέξει ο θεραπευτής. 

 
Η  Α. Γρηγοριάδου, στην εργασία της «Κατάθλιψη και βία στους 
Εφήβους», εξετάζει τη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και βίας στους εφήβους 
και συγκεκριμένα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και 
επιθετικής/παραπτωματικής συμπεριφοράς. Αντικείμενο της έρευνας  ένα 
κλινικό δείγμα εφήβων 14-18, που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα Εφήβων 
του ΕΚΕΨΥΕ. 

 
Ο Ν. Ζηλίκης και συνεργάτες, στην εργασία τους «Απόπειρες 
αυτοκτονίας στην Εφηβεία: κλινικές- ψυχοπαθολογικές 
παράμετροι όπως καταγράφονται μέσα από συνεχιζόμενη μελέτη», 
μετά από ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας, αναφέρονται στις 
κλινικές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους όπως καταγράφονται σε ένα  
σημαντικό δείγμα αυτοκτονικών εφήβων 12-19, που παραπέμπονται μέσω 
Διασυνδετικής- Συμβουλευτικής Υπηρεσίας στην Υπηρεσία Παιδιού- εφήβου 
Γενικού Νοσοκομείου (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης). 

 
Η Α. Παπανικολάου, στην εργασία της «Μελέτη παιδιών και νεαρών 
εφήβων που προσέρχονται σε γενικό παιδιατρικό νοσοκομείο μετά 
από απόπειρα αυτοκτονίας», μελετά τα δημογραφικά, ψυχοπαθολογικά 
και δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και τις συνθήκες απόπειρας σε μια 
ομάδα παιδιών και εφήβων (μέχρι 15 ετών), που προσήλθαν μετά από 
απόπειρα αυτοκτονίας σε Γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο (Νοσοκομείο 
Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία). 

 
Ο Χ. Ζερβής, στην εργασία του «Βία και πράξη: όρια και 
αλληλοεπικαλύψεις στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής οπτικής», 
επιχειρεί στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής οπτικής να αναδείξει τις 
αποστάσεις και τις αλληλοεπικαλύψεις της βίας και της πράξης. 
Εικονογραφεί  την προβληματική αυτή στην περίπτωση της εξάμηνης 
θεραπείας ενός 18χρονου εφήβου. 
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Οι  Κ. Προκοπάκη, Ε. Βαξεβάνογλου, Ο. Μαχαίρα στην εργασία τους 
«Διαταρακτική συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση στο 
σχολείο, από ένα αγόρι με πολλαπλά προβλήματα», παρουσιάζουν  
μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης αγοριού 11 ετών, και συζητούν 
την ποικίλη συμπτωματολογία του «συνδρόμου σεξουαλικής κακοποίησης»,  
όπως εκδηλώνεται στο σπίτι και στο σχολείο. Υπογραμμίζουν τις δυσκολίες 
και ιδιαιτερότητες της διαγνωστικής και θεραπευτικής εργασίας.  

 
Η Ε. Καραγιάννη,  στην εργασία της «Πολλαπλοί αμφίδρομοι καθρέφτες 
στην επώδυνη προσωπική εμπειρία», αναφέρεται στην διορθωτική 
εμπειρία που επιτυγχάνεται σε ενήλικες με τραυματικά  βιώματα  σε πλαίσιο 
ομαδικής  ψυχοθεραπείας. Αναδεικνύει την εργασία του ψυχοθεραπευτή και 
τη σημασία της εμπειρίας για του θεραπευόμενους.  

 
Ο Δ. Καραγιάννης,  στην εργασία του «Τα αγκάθια προστατεύουν την 
αθωότητα». Η θεραπευτική αναζήτηση της τρυφερότητας στις 
σαδομαζοχιστικές σχέσεις,  προσεγγίζει το ζήτημα των ερωτικών 
σαδομαζοχιστικών σχέσεων, συσχετίζοντας τις με πρώιμες κακοποιητικές 
εμπειρίες και πένθος. Με την παράθεση περιστατικών ενηλίκων ασθενών, 
παρουσιάζει την ψυχοθεραπευτική εργασία, από μια συστημική υπαρξιακή 
ψυχοθεραπευτική σκοπιά. 

 
Ο Μ. Strauss, στην εργασία του «Βία και Επιθυμία», αναφέρεται στο 

ζήτημα της επιθυμίας του παιδιού και της εύκολης ικανοποίησης της από 
τους γονείς στη σημερινή κοινωνία.  

 
 
Στη Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο: Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
 
Ο Α. Αλεξανδρίδης,  στην εργασία του «Χρήση των βίαιων φαινομένων 
από τα  Μαζικά Μέσα  Ενημέρωσης», αναλύει τον τρόπο με τον οποίο 
τα ΜΜΕ χειρίζονται τα βίαια φαινόμενα και τον λόγο των «ψ». Προτείνει 
την αντικατάσταση του λόγου που αλλοτριώνεται σε «είδηση – 
πληροφορία» από έναν λόγο που θα προσφέρει γνώσεις για την κατανόηση 
του παιδικού ψυχισμού. 

 
Η Μ. Καραγιάννη στην εργασία της «Η περίπτωση των ΜΜΕ», εξετάζει το 

θέμα της προβολής της βίας από τα σύγχρονα ΜΜΕ και διασκέδασης 
(τηλεόραση, διαδίκτυο, βιντεοπαιγνίδια) και της επίδρασης στα παιδιά, 
παραθέτοντας πλούσια βιβλιογραφικά δεδομένα. Το  κείμενο της 
περιλαμβάνει συμβουλές προς τους γονείς και προτάσεις προς τη 
βιομηχανία ψυχαγωγίας. 
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Η Θεοδοσία Πενταρβάνη, στην εργασία της Σχολική βία : «Εικόνα σου 
είμαι κοινωνία και σου μοιάζω», έχει ως πεδίο  έρευνας το Γυμνάσιο 
της ( 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου). Καταγράφει τη δημογραφική σύνθεση του 
σχολείου και  τις μορφές βίας που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας 
χρονιάς, ενώ παρουσιάζει και τα αποτελέσματα δράσεων και καλών 
πρακτικών που εφαρμόστηκαν. 

 
Ο Γιάννης Πανούσης στην εργασία του «Ταξικοί» αγώνες στο σχολείο, 

προσεγγίζει το Σχολείο ως ένα πεδίο διαλόγου και διαχείρισης της βίας,  
συνέχεια της γειτονιάς και της ευρύτερης κοινότητας. Προτείνει την 
επεξεργασία της βίας μέσω ενός συστημικού μοντέλου αλλαγής και 
κουλτούρας στο οποίο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές.  

 
Η  Φ. Βαβύλη, στην εργασία της  «Ο Χώρος, το παιδί, η ασφάλεια», 

αναπτύσσει ως αντίποδα της Βίας την ανάγκη για ασφάλεια: η ασφάλεια 
στον δομημένο χώρο της καθημερινότητας και δραστηριότητας των 
παιδιών.  

 
Ο  Κ. Μωραΐτης, στην εργασία του «Ο παιδαγωγικός χώρος ως δομική 
αντιμετώπιση. Η προφανής οργάνωση και χωρική οικειότητα ως 
συνθήκες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε σχολικά κτήρια», 
αναδεικνύει τη σημασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της δομικής 
οργάνωσης των σχολικών κτηρίων στην αντίληψη της κοινωνικής 
οργάνωσης και της ποιοτικής της μετεξέλιξης και κατά συνέπεια στη σχέση 
τους με την αρνητική βίαια έκφραση. 

 
 Τέλος στην Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ:  «ΤΟ ΠΑΙΔΙ/Ο ΕΦΗΒΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΑ». κατατίθεται ένας σχολιασμό των Αναγνώστου Δήμητρα, 
Μεσσήνη Ελένη, Μπελιβανάκη Μαρία, Τάσση Μαριάννα για τον 
Πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμός-έκθεση με το ομώνυμο θέμα που 
οργανώθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Υπάρχουν τα κατατεθειμένα 
έργα των παιδιών. 

 
Πιστεύω ότι  η δημοσίευση των κειμένων αυτών εξυπηρετεί τους σκοπούς 
της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας  μεταξύ των οποίων  η προώθηση της 
επιστημονικής γνώσης.  
Στα κείμενα προσεγγίζεται το  θέμα της  βίας, της πολλαπλής  σχέσης της με 
το παιδί καθώς και  της σημασίας των Θεσμών, όπως αναπτύχτηκαν απο τους 
ομιλητές και συγγραφείς των άρθρων αυτού του τόμου. Τα κείμενα αυτά 
βοηθούν την καλύτερη κατανόηση της εκδήλωση των φαινομένων βίας  και 
βοηθού την καλύτερη θεσμική και κλινική τους αντιμετώπιση.  
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 Με τον παρόντα τόμο η Εταιρεία εγκαινιάζει μια προσπάθεια  δημοσίευσης  
κειμένων που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια της. Η παρούσα έκδοση  μπορεί 
να βοηθήσει και την εκκόλαψη επιστημονικού περιοδικού της 
Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας που συζητιέται εδώ και χρόνια.  Θέλω να 
ευχαριστήσω  τους συγγραφείς  οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν τα κείμενα τους 
και στους οποίους οφείλαμε την έκδοση αυτού του τόμου, έστω υπό τη 
σημερινή του ηλεκτρονική μορφή. 
 
Τα  τελευταία  χρόνια (μετά το 2007 που έγινε το συνέδριο) ανέδειξαν με 
ακόμη τραγικότερο τρόπο  φαινόμενα βίας στην ελληνική κοινωνία. 
Σημειώθηκε η  μεγάλη έκρηξη καταστροφική βίας στους δρόμους των 
ελληνικών πόλεων τον Δεκέμβρη του 2008, ενώ  η παγκόσμια 
κοινονικοοικονομική κρίση  οδήγησε στην πρωτοφανών διαστάσεων σημερινή 
οικονομική και θεσμική κρίση.  
 
Η τρέχουσα  θεσμική  κρίση  καθιστά την παρούσα έκδοση ιδιαίτερα 
επίκαιρη. 
 
Δημήτρης Γ. Γεωργιάδης 
 
Απρίλιος 2011 
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Α. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 (εκφωνήθηκε στην Τελετή Έναρξης του συνεδρίου, ως ομιλία του Προέδρου 
του Συνεδρίου) .  
 
 
Εισαγωγή, το επίκαιρο του θέματος της Βίας 
 
 Το θέμα του Συνεδρίου η Βία, το Παιδί και οι Θεσμοί. 
    Καταρχήν ο πρώτος όρος η  "Βία"  σημασιολογικά  περίπλοκος, χρήζει 
διευκρινήσεων.  
 Ο δεύτερος  όρος  "Παιδί", μας ενδιαφέρει ως προς τον 
αναπτυσσόμενο  ψυχικό  κόσμο του, όταν εκτίθεται στη Βία. Στη εποχή μας 
το παιδί εξετάζεται ως υποκείμενο με δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται 
στη διακήρυξη της UNESCO και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα.  
 Ο τρίτος όρος "Θεσμοί", επιλέχθηκε καθόσον η προσβολή της Βίας 
πάνω στο παιδί εξετάζεται στη σημερινή πραγματικότητα  "εντός" των 
κοινωνικών οργανωμένων συστημάτων (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικά 
συστήματα, οργανώσεις). Οι θεσμοί και οι θεσπίσεις είναι τα εργαλεία που 
έχουν δημιουργηθεί από την ανθρώπινη κοινωνία για να οργανώσουν την 
λειτουργία της, να προφυλάξουν από τη Βία,  να την "τιθασεύσουν" και να 
την "θεραπεύσουν". 
 

 Το θέμα του Συνεδρίου επιλέχθηκε σε μια χρονική στιγμή που σημαντικά 
γεγονότα βίας που αφορούσαν παιδιά και έφηβους συντάραξαν την Ελληνική 
κοινωνία. Η βία ανάμεσα σε ανήλικους απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή 
γνώμη. Τα ΜΜΕ την πρόβαλλαν σε επικίνδυνες δόσεις, συχνά καννιβαλιστικής 
τάξης.  Στην υπόθεση της εξαφάνισης του 11χρονου αγοριού στη Βέροια 
όταν ανακαλύφτηκε τυχαία (τέλη Μάη του 2006) ότι στην δολοφονική 
εξαφάνιση εμπλέκονταν πέντε ανήλικα αγόρια, στην υπόθεση του 
καταγγελθέντος ομαδικού βιασμού αλλοδαπής μαθήτριας σε σχολείο της 
Αμαρύνθου, στα επανειλημμένα επεισόδια μεταξύ ομάδων φανατισμένων 
νεαρών οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων έξω από τα γήπεδα με 
αποκορύφωση την ένοπλη αντιπαράθεση ορδών οπλισμένων εποχούμενων 
νεαρών που έδωσαν κατόπιν ραντεβού οργανωμένη μάχη, αφήνοντας  νεκρό 
και τραυματίες. Στην ελληνική κοινωνία η Βία έχει γίνει θέαμα που φοβίζει και  
συναρπάζει... 

 
 Τα αιτήματα για εξέταση των παιδιών που εμπλέκονται με τη Βία υπό τις 
διάφορες της μορφές της έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια στις  
Δημόσιες Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες αλλά και στα ιδιωτικά ιατρεία. 
Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα αιτήματα για παιδιά που εμπλέκονται σε 
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υποθέσεις που έχει επιληφθεί ο Νόμος. Ενώ δεν φαίνεται να καταγράφεται 
μια αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας, οι γονείς αλλά και οι άλλοι 
θεσμικά εμπλεκόμενοι (Σχολεία, Ιδρύματα Πρόνοιας, υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δημόσιας τάξης και της Δικαιοσύνης) απευθύνονται πολύ συχνά 
στις μέρες μας για θέματα που σχετίζονται με τη Βία. Ο ειδικός καλείται να 
απαντήσει σε δύο κατηγορίες αιτημάτων. Για  πράξεις βίας των παιδιών (παιδί 
με βίαιες συμπεριφορές- διαταραχές διαγωγής, παιδί που κακοποιεί, παιδί 
θύτης στη δικαστική διάλεκτο) και  για καταστάσεις όπου το παιδί είναι θύμα 
των άλλων, μεγάλων και μικρών ( κακοποίηση, παραμέληση, θυματοποίηση).  
 
 Τα αποτελέσματα της βίας στο ψυχικό όργανο του παιδιού είναι 
δύσκολο να αντικειμενοποιηθούν, (να μετρηθούν ποσοτικά),  όπως 
ενδεχομένως μπορεί να διαπιστωθούν και να καταγραφούν από τον 
ιατροδικαστή  οι βλάβες που προξενήθηκαν στο σώμα του από άσκηση 
σωματικής βίας (σωματική κακοποίηση).  
  
Θα προσπαθήσουμε στο εισαγωγικό αυτό κείμενο να διευκρινίσουμε τους 
όρους ΒΙΑ- ΠΑΙΔΙ- ΘΕΣΜΟΙ, και να ορίσουμε τις συνδέσεις τους.   
 
  
Η Βία, η Επιθετικότητα, το Παιδί 
 
 Η Βία είναι μια πολυσήμαντη και πολυχρησιμοποιημένη  έννοια, το 
πεδίο της οποίας προσεγγίζουν και αναλύουν οι περισσότερες επιστήμες: 
Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ιατρική, Φιλοσοφία, Νομική, Ιστορία...Οι 
θεωρητικές (Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ιστορία),  προσπαθούν να 
κατανοήσουν την ανθρώπινη κατάσταση  ενώ οι πιο εφαρμοσμένες (Νομική, 
Ιατρική) έχουν επιπλέον την ευθύνη να τιθασεύσουν και να θεραπεύσουν τα 
καταστροφικά αποτελέσματα της βίας στον άνθρωπο.  
 
Βία είναι: 
1. Ο βίαιος τρόπος, η βιαιότητα 
2. βιαιοπραγία, καταναγκασμός 
3. ανάγκη 
4. ορμή, δύναμη, σφοδρότητα 
5. βιασύνη σπουδή 
6. Η δράση ενός ατόμου προς ένα άλλο παρά τη θέληση του δευτέρου, με τη 
χρήση ισχύος ή εκφοβισμού.  
( Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριττάνικα 1991) 
 
Επομένως ο όρος "Βία" σημαίνει αφενός γεγονότα και πράξεις αφετέρου δε 
ένα τρόπο ύπαρξης, μέσω της ισχύος μιας φυσικής δύναμης, που εκφράζει 
πάθος ή την ισχυρή  φύση. Στην πρώτη περίπτωση η βία αντιτίθεται στην 
ειρήνη ή στην τάξη. Στη δεύτερη στο μέτρο. Ο Yves Michaud, Γάλλος 
Κοινωνιολόγος ορίζει ότι : "Υπάρχει Βία, όταν σε μια κατάσταση 
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αλληλεπίδρασης, ένας ή περισσότερες δράστες ενεργούν με τρόπο άμεσο ή 
έμμεσο, μαζικό ή μεμονωμένο, προσβάλλοντας ένα ή περισσότερα άτομα 
(υποκείμενα), σε διαφορετικό βαθμό, σε ότι μπορεί να αφορά: 
-Την σωματική ακεραιότητα 
-Την ηθική ακεραιότητα 
-Την κυριότητα 
-Τις συμβολικές ή/και πολιτιστικές του(ς) αξίες (Michaud Y. 1978, 1986) 
 
Θα προσθέταμε σε μια ευρύτερη θεώρηση, ότι η βία έμμεσα ασκείται στο 
παιδί και όταν δεν του δίδεται η δυνατότητα να απολαμβάνει τα δικαιώματα 
που έχει στη προστασία, τις παροχές και την συμμετοχή, όπως απορρέουν 
από την διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού (Unesco, 1989). 
 
  
Ο όρος ετυμολογικά προέρχεται από το λατινικό vis που σημαίνει δύναμη, 
ενώ η λατινική λέξη violentia σημαίνει κατάχρηση της δύναμης ( δια της 
βίας).  
 
( βία= ισχύς (σωματική και πνευματική) 
 δοτ. βία = διά της επεμβάσεως  επιτυγχάνω κάποιο σκοπό,  
βίαιος στον Αριστοτέλη ο αντίθετος στο  φυσικό, στη φύση του ανθρώπου. 
βιαίως= παρά φύσιν 
vis (Λατ.) εύχρηστο στους τύπους vim, vi=  δύναμις, βία 
 
Με τη βία συνδέεται η επιθετικότητα.  
 
Η θεώρηση της επιθετικότητας ως βασικού ενστίκτου   (Freud 1922,  K. 
Lorenz, 1958), αλλά και ως απάντησης  στις ματαιώσεις, (Dollard, 1939), 
είναι σήμερα γενικά δεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Η  επιθετικότητα 
είναι εγγενής στην ανθρώπινη φύση, μέσα στα χαρακτηριστικά της. Ο 
άνθρωπος δεν γεννιέται ως λευκή σελίδα (Locke 1890)  ή σε κατάσταση 
αθωότητας (J.J. Rousseau, 1754). Η επιθετικότητα ως δύναμη και 
ζωτικότητα, (Winiccott), βοήθησε τον άνθρωπο να επικρατήσει των άλλων 
ειδών, να επιβιώσει και να κατακτήσει τον πλανήτη. Στην αρχή της ζωής 
μπορεί να εννοηθεί ως έννοια συνώνυμη με τη δραστηριότητα  ( D. Winnicot, 
1964). 
 
 Στη Βία υπάρχει επιπλέον η πρόθεση (intentio) και το εσωτερικό τραυματικό 
βίωμα του υποκειμένου που την υφίσταται.  Η ΒΙΑ εμπεριέχει τη χρήση της 
Δύναμης, είναι η παθολογική εκδήλωση της επιθετικότητας, πέραν της 
καθημερινής φυσιολογικής διαλεκτικής της . 
 
 
Η έννοια της βίας συνδέεται και με την έννοια της εξουσίας. Η εξουσία είναι η 
μόνη που οικειοποιείται και νομιμοποιεί τη Βία. (βλ. Βία και Εξουσία. Ναυρίδης 
Κ. επιμ., 2002). Οι Έλληνες εξύψωσαν τη Βία στο επίπεδο των θεών και τη 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 17



συνέδεσαν με την Εξουσία. Στον Ησίοδο εμφανίζεται ως αδελφή του Κράτους 
( προσωποποίηση της δύναμης της οργανωμένης κοινωνίας) του Ζήλου και 
της Νίκης, που βοήθησε μαζί με τ' αδέλφια της τον Δία να επιβληθεί στους 
σκοτεινούς Τιτάνες. Χαρακτηριστική για την ηθική της Βίας είναι ότι αυτή μαζί 
με το Κράτος δένουν τον "υβριστή" Προμηθέα στον Καύκασο εκτελώντας τη 
διαταγή του Διός. ( βλ. λήμμα Βία, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, 
Μπριττάνικα 1991). 
 
Παρά τα σημαντικότατα επιτεύγματα και τη νοητική του εξέλιξης ο άνθρωπος 
παραμένει ένα βιολογικό πλάσμα που διαθέτει επιθετικότητα και την 
δυνατότητα να περάσει σε βίαιες συμπεριφορές σε ατομικό η ομαδικό 
επίπεδο. Σήμερα ξέρουμε πολλά για την Επιθετικότητα και τη Βία του 
ανθρώπου. 
 "Κανένας δεν θα διαφωνήσει, πιστεύω, ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα 
επιθετικό. Αν εξαιρέσουμε ορισμένα τρωκτικά, κανένα άλλο σπονδυλωτό δε 
συνηθίζει να σκοτώνει άτομα του ίδιου είδους. Κανένα άλλο ζώο δεν αντλεί 
πραγματική ευχαρίστηση με την επιβολή μιας σκληρής συμπεριφοράς πάνω 
σ’ ένα άλλο της ίδιας οικογένειας …..δεν υπάρχει στη φύση ανάλογο της 
άγριας μεταχείρισης που κάνουμε εμείς οι άνθρωπου ο ένας στον άλλον. 
Είμαστε το πιο σκληρό και το πιο ανελέητο είδος που έζησε ποτέ πάνω στη 
γη….Το πιο Βίαιο και το πιο Πολιτισμένο" (Storr Anthony, 1968). 
 
Στη κλινική προσέγγιση δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην εγγραφή της Βίας 
το βίωμα του Παιδιού θύματος το οποίο χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
συναισθηματική αντίδραση. Το αποτέλεσμα της Βίας στο παιδί εξαρτάται μεν 
από την  φύση της πράξης, την πρόθεση αυτού που ενεργεί και το 
αποτέλεσμα της αλλά και από την ψυχική οργάνωση του Υποκειμένου που 
υφίσταται την Βία. Συνδέεται με την έννοια τους ψυχικού τραύματος 
σύμφωνα με την οποία μια εμπειρία είναι τραυματική, όταν ένα άτομο 
δέχεται ερεθίσματα που αδυνατεί να εμπεριέξει, να επεξεργασθεί και να 
αφομοιώσει με τους νευροφυσιολογικούς και ψυχικούς μηχανισμούς που 
διαθέτει. (Morasz, 2002) 
Έτσι μια δόση Βίας μπορεί να είναι τραυματική για ένα παιδί και επεξεργάσιμη 
για ένα άλλο. Εδώ παίζει ιδιαίτερο ρόλο η αναπτυξιακή φάση στην οποία 
βρίσκεται το παιδί. 
 
Σημασία επίσης έχει το πλαίσιο εντός του οποίου και η διαδικασία μέσω της 
οποίας, εμφανίζεται και συντηρείται η βία.  Τα ανθρώπινα κοινωνικά 
συστήματα στη πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, όριζαν και ερμήνευαν την 
βία σε σχέση με τις αξίες που αποτελούν τις ιερές αρχές της ομάδας 
αναφοράς. Έτσι από κοινωνιολογική σκοπιά δεν υπάρχει ενιαία άποψη ούτε 
οικουμενικά αποδεκτή γνώση για τη βία: κάθε κοινωνία δίνει έναν δικό της 
ορισμό της βίας, σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια. (Michaud, 1988).  
Παρά την διαφορετική ερμηνεία του δικαιώματος στη Βία που επιφυλάσσουν 
για τον εαυτό τους οι ισχυροί του πλανήτη, παρατηρούμε κατά τις δύο 
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τελευταίες δεκαετίες μια σημαντική τάση να προστατευθεί το παιδί, 
τουλάχιστον στον πολιτισμένο κόσμο μέσα από θεσμικές διατάξεις που 
ψηφίζουν διεθνείς οργανισμοί όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η 
ESCAP, H IACAPPAP. 
 
Το Παιδί ως θύμα της Βίας (κακοποίηση και παραμέληση) 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 
παιδιά θύματα οικογενειακής βίας 
παιδιά θύματα σχολικής βίας 
παιδιά των οποίων οι γονείς είναι σε βίαια αντιπαράθεση και τα 
χρησιμοποιούν.  
Παιδιά που δέχονται ελλιπή γονική φροντίδα 
Παιδιά με ειδικές ανάγκες  για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η κατάλληλη 
υποστήριξη. 
 
Σύμφωνα με την Dorothy Lewis, (1991), οι σκληρές επιστήμες (Γενετική, 
βιοχημεία, νευροανατομία, νευροφυσιολογία), παρότι καταγράφουν 
βιοχημικά και νευροφυσιολογικά ευρήματα στα βίαια παιδιά, συμφωνούν ότι 
οι γενετικοί λόγοι από μόνοι τους δεν ευθύνονται για την σύνθετη ανθρώπινη 
συμπεριφορά της Βίας και επιθετικότητας και οδηγούμαστε στην παραδοχή 
ότι εχθρικοί περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, και η αλληλεπίδραση τους με 
κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά αυξάνουν την πιθανότητα για 
δυσπροσαρμοστικές επιθετικές συμπεριφορές.  
 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της άσκησης της Βίας, η πρώιμη βία και 
αποστέρηση  οδηγεί σε σοβαρές νευροφυσιολογικές βλάβες. Το παιδί στους 
πρώτους μήνες της ζωής του, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο συναισθηματικά και 
βιολογικά. Είναι λοιπόν τεράστια η σημασία της ποιότητας της γονικής 
φροντίδας. Έχει αποδειχθεί ότι η ελλιπής γονική φροντίδα, ιδίως στην αρχή 
της ζωής του παιδιού, όπως συμβαίνει στον προβληματικό δεσμό μητέρας- 
βρέφους, έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα στην οργάνωση του 
εγκεφάλου και  στην απαρτίωση των ψυχικών λειτουργιών, γεγονός που θα 
επηρεάσει τις μετέπειτα συμπεριφορές του παιδιού. (βλ. Lewis Dorothy 
Otnow, 1991).  Τα δεδομένα της Βιβλιογραφίας για τα αποτελέσματα της 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία είναι επίσης αποκαλυπτικά. Μικρές δόσεις 
κακοποίησης, οδηγούν σε φτωχές σχέσεις με τους συνομηλίκους και σε 
διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ σοβαρές κακοποιήσεις των παιδιών μπορεί να 
οδηγήσουν σε εξαιρετικά βίαιες συμπεριφορές. 
Σε συναισθηματικό επίπεδο τα παιδιά αυτά είναι αποσυρμένα, έχουν 
ελαττωμένη ικανότητα για λεκτικοποίηση: δυσκολεύονται να βρουν τα λόγια 
για να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και δεν αναφέρονται στην 
τραυματική τους εμπειρία. Αυτό καθιστά δύσκολη και τη διαγνωστική μας 
δουλειά. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης κακοποίησης αναπτύσσουν ετοιμότητα, 
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τάση για παρερμηνεία και παρανοειδή ετοιμότητα ενώ έχουν ελαττωμένη 
ικανότητα να συναισθανθούν τα αισθήματα των άλλων.  
 
Εξαιρετικά τραγικές αποκαλύπτονται και οι συνέπειες της σεξουαλικής 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία. Σε υψηλό ποσοστό, ενήλικες που 
διαπράττουν σεξουαλικές επιθέσεις υπήρξαν οι ίδιοι στην παιδική τους ηλικία 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 
 
Η οικογένεια ήταν και παραμένει η μονάδα που παρεμβάλλεται μεταξύ του 
αναδυόμενου υποκειμένου και του κοινωνικού ιστού. Στο «καλούπι» του 
οικογενειακού συστήματος το παιδί διαμορφώνει τον ψυχικό του κόσμο. 
(Minuchin, 1974). Το σχολείο ένας νεότερος θεσμός, προετοιμάζει το παιδί 
για την ζωή του ενήλικα παρέχοντας  γνώση, δυνατότητα συναναστροφής με 
τους συνομήλικους και οριοθέτηση. 
Οι παρεκκλίνουσες βίαιες συμπεριφορές στο σχολείο (βία στο Σχολείο) 
συσχετίζονται τις περισσότερες φορές με προβλήματα και ανεπάρκειες του 
οικογενειακού περιβάλλοντος (βία στην οικογένεια). ( Piroz Sholevar G., 
2001) 
Στη  σημερινή εποχή φαίνεται να υπάρχει ένα «έλλειμμα εξουσίας» στη 
λειτουργία των  παραπάνω θεσμών.  
Συμπερασματικά  η αποστέρηση ικανοποιητικής γονικής φροντίδας και η 
παιδική κακοποίηση στις διάφορες μορφές της, έχουν εξαιρετικά δυσμενή 
αποτελέσματα στο παιδί σε όλα τα πεδία της ανάπτυξης του: 
συναισθηματικό, γνωστικό, σωματικό.  
Σημαντική επιβάρυνση προστίθεται από το συναίσθημα προδοσίας και 
ανημποριάς που δημιουργείται στο παιδί όταν η κακοποίηση γίνεται, όπως 
συνήθως στη σωματική τιμωρία και τη σεξαουλική κακοποίηση, από πρόσωπα 
που είναι ταγμένα να το προστατεύσουν.  
( βλ. Sluzki 2000). 
 
 
Το παιδί ως φορέας της Βίας, Παιδί Θύτης, Παιδί τύραννος, 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται : 
μικρά παιδιά τυραννικά στο σπίτι και στο σχολείο  
παιδιά άτακτα, διαταρακτικά προς συνομήλικους, τους γονείς και τους 
δασκάλους τους ( παιδιά που διαγιγνώσκονται με διαταραχή διαγωγής) 
παιδιά που ασκούν εκφοβισμό στους συνομηλίκους ( bulling) 
Παιδιά που προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις (νεανική παραβατικότητα και 
εγκληματικότητα) κατά της ιδιοκτησίας, βιαιοπραγίες και σοβαρότερα 
εγκλήματα, κα. 
 
Όταν ο ψυχικός του παιδιού απαρτιώνεται ικανοποιητικά, οι απαγορεύσεις 
εσωτερικεύονται, η ενέργεια διοχετεύεται σε δημιουργικές δραστηριότητες, η 
επιθετικότητα ελέγχεται και δεν στέφεται προς τον άλλο. Επί αποτυχίας 
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έχουμε φαινόμενα ανυπακοής, διατάραξης, παραπτωματικότητας. Επί πλέον 
δυσμενείς περιβαλλοντολογικοί παράγοντες σε αλληλεπίδραση με κάποια 
βιολογικά χαρακτηριστικά αυξάνουν την πιθανότητα για δυσπροσαρμοστικές 
επιθετικές συμπεριφορές. Έχει αποδειχθεί ότι η Βία διδάσκεται και μαθαίνεται 
μέσω ποικίλλων μηχανισμών και ότι το βίαιο άτομο δεν γεννιέται αλλά 
κατασκευάζεται. Όλες οι μεγάλες έρευνες, έχουν αποδείξει ότι τα βίαια νεαρά 
άτομα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από προβληματικές οικογένειες και από 
κοινωνικές τάξεις με σοβαρά προβλήματα (φτώχεια, μετανάστευση). Επίσης 
προβλήματα παρουσιάζονται σε οικογένειες κοινωνικά απομονωμένες, όπου 
τα παιδιά φροντίζονται ελλιπώς και αλλάζουν τα πρόσωπα που τα 
επιβλέπουν. Πρωταρχική φαίνεται ότι παραμένει η σημασία της οικογένειας. 
Οικογένειες στις οποίες οι γονείς ασχολούνται σταθερά, με αρχές με την 
διαπαιδαγώγηση των Παιδιών τους απομακρύνουν την βία.  
 
Στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια της μεταμοντέρνας εποχής έχουν συμβεί 
σημαντικές αλλαγές όπως η χαλάρωση των παραδοσιακών αξιών, η κλειστή 
λειτουργία της πυρηνικής οικογένειας, η αποδυνάμωση της πατρικής 
εξουσίας. Τα παιδιά ταυτίζονται εύκολα με νέα  πρότυπα και αξίες μέσω της 
διαφήμισης και της τηλεόρασης. Σημειώνεται μια έντονη τάση για 
κατανάλωση με απαίτηση για άμεση ικανοποίηση μέσω ανάλωσης αγαθών 
(πχ. φαγητό, αντικείμενα). Το παιδί αναγορεύεται σε βασιλιά της οικογένειας, 
βασιλιά ο οποίος μπορεί να μετατραπεί και σε τύραννο.  
 
 
Η Βία στο περιβάλλον του Παιδιού 
 
Η  βία ασκείται από ένα άτομο σε άλλο η από ένα σε βάρος πολλών ή και 
αντιστρόφως, αλλά για την κατανόηση και επομένως και την αντιμετώπιση 
της δεν αρκεί μια απλή γραμμική λογική. Σε κάθε κοινωνικό σύστημα 
(οικογένεια, σχολείο, εργασιακό σύστημα, πόλη, κράτος κλπ) υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις που ενισχύουν την αναδυόμενη βία.  
 
Μέσα από την ακύρωση των θεσπισμένων αξιακών συστημάτων και της 
αποτυχίας της κοινωνικής οργάνωσης με βάση νόμιμες αποδεκτές ρυθμίσεις 
αναδύεται η βία. Η Ανομία, δηλαδή η μη εφαρμογή των Νόμων αναδεικνύεται 
σε μείζον πρόβλημα της Ελληνική Κοινωνίας και απειλεί τους θεσμούς μας με 
κατάρρευση. Το παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ακολουθήσει 
Νόμους που δεν εφαρμόζονται. Σημαντικός φαίνεται να είναι επίσης ο ρόλος 
της εικονικής πραγματικότητας που επιδρά καθημερινά στο ψυχικό όργανο 
του παιδιού. Το εικονικό υπερισχύει πολλές φορές του πραγματικού. 
Η βία αναπτύσσεται στις πόλεις,  ιδιαίτερα στις φτωχικές υποβαθμισμένες 
γειτονιές όπου στεγάζονται άνθρωποι στερημένοι σε αγαθά και 
συναισθήματα. Η Πόλη δεν παρέχει τον αναγκαίο χώρο και χρόνιο για να 
αναπτύξει σωματικά τις δράσεις του το παιδί και για να ανταλλάξει σε ένα 
αρμονικά γόνιμο περιβάλλον τις εμπειρίες του με τους άλλους. Η σύνθλιψη 
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του ατομικού χώρου και χρόνου είναι συνθήκες που ευνοούν τη βία. Η 
ύπαρξη μεγάλων διαφορών στα ποσοστά εγκληματικότητας από χώρα σε 
χώρα, από Πόλη σε Πόλη και από γειτονιά σε γειτονιά μαρτυρά για τη 
σημασία του "περιβαλλοντολογικού" παράγοντα.  
 
Η αρχιτεκτονική οργάνωση των χώρων της Πόλης ώστε να είναι φιλικοί προς 
το Παιδί, ο σεβασμός τού παιδιού από τα  ΜΜΕ όταν προβάλλουν ειδήσεις 
σχετικές με τη Βία, η τήρηση των Νόμων και ο σεβασμός του άλλου στη 
καθημερινή ζωή (όπως στις διαβάσεις του δρόμου και στο πεζοδρόμιο, ο 
σεβασμός του καροτσιού με το παιδί και του πεζού γονέα και παιδιού), 
αποτελούν κατά την γνώμη μας σημαντικότατα θέματα για να 
εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας τις αξίες που θα αντιταχθούν και θα 
απορροφούν τη Βία. Η ευθύνη απέναντι σε κάθε παιδί που γεννιέται και 
μεγαλώνει στον σημερινό κόσμο είναι μεγάλη και σε διάφορα επίπεδα. Αφορά 
τους γονείς που κατευθύνουν την τύχη του, αλλά και κάθε οργανωμένη 
κοινωνία. 
 
H αποστολή του Παιδοψυχιατρικού Θεσμού απέναντι στη Βία   
 
 Η Ψυχιατρική ιστορικά συνδέεται με τη Βία καθόσον καλείται να 
διαχειριστεί την πιθανή επιθετικότητα και την επικινδυνότητα του ψυχικά 
ασθενή. Ο ίδιος ο Ψυχιατρικός θεσμός είναι ένας θεσμός που κάνει χρήση της  
βίας μέσω της καταστολής και του περιορισμού.  
 
Η Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου είχε ως πρώτη μέριμνα της, από 
την αρχή της ύπαρξης της, στις αρχές του 19ου αιώνα, να τιθασεύσει τα 
βίαια  απροσάρμοστα και διαταρακτικά παιδιά, τα παιδιά του δρόμου, σε 
συνεργασία  με την δικαιοσύνη και τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς που 
θέσπισαν οι οργανωμένες κοινωνίες για να εμπεριέξουν τα προβλήματα και 
τις παρεκκλίσεις που απειλούσαν  την τάξη τους. Από την άλλη, μόλις τα 
τελευταία 150 χρόνια στην ιστορία της ανθρωπότητας, το παιδί 
προσεγγίστηκε ως θύμα και αντικείμενο εκμετάλλευσης και εισήχθησαν Νόμοι 
και  διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του, με κορωνίδα την 
Διακήρυξη και Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ το 1989.  Η 
θεσμοποιημένη προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών είναι 
σχετικά  πρόσφατη στην Ιστορία της Ανθρωπότητας και βέβαια η προστασία, 
δεν έχει περάσει στην πράξη και στην αποδοχή πολλών κοινωνιών και όχι 
μόνον στον οικονομικά  αδύναμο τρίτο κόσμο.  
Στη σημερινή εποχή ο παιδοψυχιατρικός θεσμός καλείται να παίξει έναν ρόλο 
ενδιάμεσου για τα προβλήματα βίας που απασχολούν  την οικογένεια, το 
σχολείο, τα δικαστήρια, σε συνεργασία με άλλους θεσμούς.  Η διαπίστωση 
ότι η Κακοποίηση Παραμέληση ( CAN, Child Abuse Neglect), σχετίζεται με μια 
ποικιλία προβλημάτων ψυχικής υγείας του παιδιού, του εφήβου και του 
ενήλικα, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για μια κλινική εξειδίκευση για τα 
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παιδιά θύματα και τους ενήλικες που επιβιώνουν της κακοποίησης ( βλ. 
Hogman Flora, 1995).   
Η αποστολή του ειδικού Ψυχικής Υγείας είναι πολλαπλή: Να δουλεύει 
θεραπευτικά με τα παιδιά και τις οικογένειες τους, να ενημερώνει, να 
ευαισθητοποιεί, να προλαμβάνει. Η Πρόληψη της Βίας μας φαίνεται δυνατή 
εάν κατανοήσουμε καλύτερα τη γενεαλογία της.  

 

Η σημασία των Θεσμών. Η ανάγκη για διεπιστημονικές συνεργασίες 
(η Βία υπόθεση όλων μας) 
 
Ο Παιδοψυχίατρος και κάθε ειδικός της ψυχικής υγείας στη συνάντηση του με 
το Παιδί  υποκείμενο ή αντικείμενο της Βίας αντιλαμβάνεται  την ανάγκη του 
τρίτου όρου της κοινωνικής εγγραφής, του πλαισίου ή του θεσμού με τον 
οποίο πρέπει να συνεργαστεί για να κατανοηθεί και να αντιμετωπιστεί η επί 
του παιδιού Βία. Για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της Βίας και ιδίως 
την αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας ( φαύλος κύκλος της Βίας, 
μεταφορά της από γενιά σε γενιά) δεν αρκεί μόνον η καλή επιστημονική 
κατάρτιση και ορθή πρακτική του ειδικού. Απαιτείται η συνεργασία με 
νομικούς, κοινωνιολόγους, επιμελητές ανηλίκων, δικαστές, αστυνόμους, 
πολεοδόμους, πολιτικούς, δημοσιογράφους και κάθε ενεργό πολίτη.. Η βία 
είναι υπόθεση όλων μας. 
 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε την δημιουργία εθνικών και διεθνών 
οργανισμών που στηρίζονται στην πολυκλαδική συνεργασία ειδικών της 
ψυχικής υγείας, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών και νομικών. Τέτοια 
παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο είναι η λειτουργία του θεσμού του βοηθού 
Συνήγορου του παιδιού από το 2004,  οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτο Υγείας 
του Παιδιού για την οργάνωση δικτύου καταγραφής των περιστατικών 
κακοποίησης, η λειτουργία πολλών ΜΚΟ, η προσπάθεια οργάνωσης δικτύων 
για την παιδική προστασία κα. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει το παράδειγμα της 
International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 
(ISPCAN).  
 
Σε μια εποχή όπου η κατατίθεται ότι τα φαινόμενα της Βίας- κακοποίησης και 
συχνά  και τονίζεται η σημασία των τεκμηριωμένων πρακτικών ( βλ. άρθρο 
των Remschmidt H. Belfer M., 2005) η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
κακοποίησης- παραμέλησης απαιτεί ειδικές γνώσεις που αποκτώνται με 
συστηματική θεωρητική και πρακτική ενασχόληση με το ιδιαίτερο αυτό 
αντικείμενο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου (βλ. άρθρο M. 
Adib Essali, 2005). 

 Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές, την ταχύτατη 
διάδοση της πληροφορίας και τις γνώσης,  την ψηφιακή επανάσταση, την 
Παγκοσμιοποίηση  της οικονομίας αλλά και της Σκέψης (Πλανητική Σκέψη), 
την ανακάλυψη των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Ο άνθρωπος διαθέτει ίσως 
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για πρώτη φορά στη ιστορία τόση συσσωρευμένη διαθέσιμη γνώση, έχει 
μελετήσει και εκμεταλλευτεί την φύση, έχει μελετήσει την  εξελικτική του 
πορεία, αλλά και την διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου του παιδιού από τα 
πρώτα του βήματα στη ζωή. Παράλληλα όμως η Βαρβαρότητα συνεχίζεται. 
Συνεχίζεται στη χώρα μας και παγκοσμίως. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι 
Επιθετικότητα και Κοινωνία, είναι δύο συστατικά το ένα του άλλου, 
συμπληρωματικά και αντιθετικά που εξελίσσονται στον χρόνο (E. Morrin 
1973, 2001).  Όσο δηλαδή προχωρεί  η Κοινωνική Οργάνωση υποχωρεί η Βία 
και η Βαρβαρότητα. Ζώντας σε μια Ελλάδα και Ευρώπη του Πολιτισμού και 
του Ανθρωπισμού θα πρέπει να πιστέψουμε στους θεσμούς και να τους 
ενισχύσουμε ώστε να απορροφούν το πλεόνασμα της βίας και να μας 
απομακρύνουν από τη Βαρβαρότητα. Για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών 
μας. 
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ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ, ΟΙ «ΘΕΣΜΟΙ» ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΛΟΥ1. 

 
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
 
Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
 

Εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι «Θεσμοί παιδικής προστασίας και 
φροντίδας, ψυχική υγεία του παιδιού και όψεις της βίας» 

Συντονιστής: Γ. Αμπατζόγλου 
Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος 2007 
 
 
« Αυτό που θεραπεύει δεν είναι ο θεσμός αλλά η θέσμιση»  
H. Chaigneau 
 
Αν η ψυχιατρική υπηρεσία (ή ο ψυχιατρικός «θεσμός» για όσους επιμένουν), 
από την πιο εμπλουτισμένη σε ντουβάρια μέχρι την πιο «ανοιχτή» υπηρεσία, 
έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία, αυτή είναι ότι αποτελεί έναν χώρο όπου όλα τα 
παιχνίδια μπορούν να παιχτούν, παιχνίδια που ωφελούν το άτομο-
υποκείμενο. Ίσως απαγορευμένα παιχνίδια,  σε κάθε περίπτωση 
απαγορευμένα από την κοινωνία, όχι τόσο επειδή τα αποκηρύσσει, όσο γιατί 
παραγνωρίζει συστηματικά τους κανόνες τους. Κι ο θεσμός παύει αληθινά να 
είναι ψυχιατρικός όταν το υποκείμενο δεν μπορεί πια να παίξει εντός του 
τίποτα άλλο, παρά μόνο τον κοινωνικό του ρόλο του αρρώστου, δηλαδή του 
ανάπηρου.  

René Angelergues   

 

Εισαγωγικός προβληματισμός 
Η βία των παιδιών ή η βία επί των παιδιών; Οι «θεσμοί» ή οι 

θεσμίσεις; Το παιδί που υποφέρει ως αντικείμενο διαχείρισης των «θεσμών» 
ή οι θεσμοί στην υπηρεσία του παιδιού; Η  «διαταραχή» της συμπεριφοράς 
του παιδιού ως στόχος καταστολής, ή η  δημιουργία στηρικτικών πλαισίων 
και μεταβατικών χώρων, που θα επιτρέψουν σε ένα παιδί να «παίξει» το 
δράμα του, αναζητώντας μια ανθρώπινη έξοδο από αυτό; Η αντιμετώπιση ή η 
υποδοχή που ανακουφίζει; Το βίαιο παιδί ως παιδί θύμα, το βίαιο παιδί ως 
παιδί, ή η βιαιότητα μιας απρόσωπης επιστημοσύνης που κατηγοριοποιεί, 
εγκαθιστώντας οριστικά την απόρριψη; Οι «θεσμοί» (είτε ονομάζονται 
σχολείο, ίδρυμα, οικοτροφείο, ξενώνας) που όλο και συχνότερα ζητούν από 
τις παιδοψυχιατρικές ομάδες μια «διάγνωση», αντιστρέφοντας προς όφελός 
                                                 
1 Το κείμενο διατηρεί τη ροή του προφορικού λόγου της εισήγησης. 
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τους την τάση της σύγχρονης παιδοψυχιατρικής να παράγει διαγνώσεις, 
εξακολουθούν να λειτουργούν ως θεσμοί, ή απλώς διακηρύσσουν 
μεγαλόστομα την αδυναμία τους να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη τους 
αναλογεί;.  

Τι μπορεί να σημαίνουν οι παραπάνω ερωτήσεις για τις θεραπευτικές 
ομάδες στην παιδοψυχιατρική; Τα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαν να 
συνοψίσουν έναν κλινικό προβληματισμό με βασική έγνοια τη θεραπευτική 
φροντίδα των παιδιών μέσα στο περιβάλλον τους, σε αντιπαράθεση με τάσεις 
που διακηρύσσουν τα οφέλη της  διαχείρισης τους, ή  με κοινωνικά ρεύματα 
που πιέζουν προς την κατεύθυνση «αποτελεσματικών» και «οικονομικών» 
χειρισμών που δείχνουν να λειτουργούν όλο και περισσότερο ερήμην και εις 
βάρος των παιδιών. Ο κλινικός προβληματισμός που δεν απομονώνει και οι 
θεραπευτικές δράσεις που δεν αποσυνδέουν μπορούν να επαναφέρουν στο 
προσκήνιο τη σημασία μιας κλινικής σκέψης που δεν παρασύρεται από  τον 
εφήμερο θρίαμβο πολλαπλών διευθετήσεων.  

Στην κλινική πράξη το ερώτημα της βίας φαίνεται συχνά αξεδιάλυτο 
και μπορεί να οδηγήσει σε συγχύσεις ή σε υπεραπλουστεύσεις (η βία ως 
αμιγώς ενδογενές χαρακτηριστικό του παιδιού, η βία ως θέμα αποκλειστικά 
του περιβάλλοντος) και σε δράσεις που απαντούν στη βία ενισχύοντάς την. Η 
βία δεν είναι μόνο ένα ατομικό «ενδογενές» χαρακτηριστικό ενός παιδιού, μια 
έμφυτη συμπεριφορά, είναι κυρίως μια σύνθετη κατάσταση που 
κατασκευάζεται με πολλούς τρόπους, που ενισχύεται και θρέφεται από τη 
σύγχυση των σημείων αναφοράς, τις κουτοπόνηρες διευθετήσεις των 
ιθυνόντων, την αποποίηση ευθύνης των «θεσμών» και την αμήχανη σιωπή 
των θεσμών. Η δράση μας, η παιδοψυχιατρική πράξη, είναι κατά κύριο λόγο 
μια πρακτική φροντίδας, μια δραστηριότητα κατά την οποία αυτό που 
κάνουμε μετρά περισσότερο από αυτό που λέμε, από αυτό που δηλώνουμε 
ότι κάνουμε. Συγχρόνως και σε μεγάλο βαθμό, πρόκειται για μια  συμβολική 
δραστηριότητα, όπου  αυτό που δεν κάνουμε έχει εξίσου ή και μεγαλύτερη 
σημασία με αυτό που κάνουμε (Hochmann, 1980). Για το λόγο αυτό 
αποκτούν σήμερα μεγάλη θεραπευτική επικαιρότητα τα διακυβεύματα της 
θεσμικής ψυχοθεραπείας στην παιδοψυχιατρική. 

 
 Περί θεσμών 

Η συζήτηση περί θεσμών και παιδοψυχιατρικής μάς θέτει σήμερα ένα 
μεγάλο δίλημμα ως προς το πώς να μιλήσει κανείς και να είναι συγκεκριμένος 
(και ίσως αποτελεσματικός), χωρίς να ξεπέσει στην ανεκδοτολογία ή στην 
αγοραία καταγγελία. Παρόλα αυτά, επειδή η πραγματικότητα εμφανίζεται 
συχνά ωμότερη των λόγων μας, θα αναγκαστούμε να μιλήσουμε με 
γεγονότα. Δυστυχώς, σήμερα, κάθε θεωρητική προσπάθεια κινδυνεύει να 
απαξιωθεί ως θεωρητικολογία. Επιπλέον μια γενικόλογη συμφωνία επί των 
αρχών ή επί της θεωρίας, που δεν θα έθιγε τις ισχύουσες πρακτικές, που δεν 
θα φιλοδοξούσε να προκαλέσει κάποια αλλαγή, πιθανόν να έβρισκε μια 
γενικευμένη αλλά αναποτελεσματική συναίνεση. Το μείζον ζήτημα λοιπόν 
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είναι αυτό που αφορά σε μια θεωρία που θα πηγάζει από την πράξη, ή 
μάλλον το ζήτημα των σχέσεων θεωρίας και πρακτικής..  

   Θα ήθελα αρχικά να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για θεσμούς δεν 
μιλάμε ακριβώς για ιδρύματα. Το ίδρυμα (με τις αρνητικές συνδηλώσεις του) 
είναι ο εκφυλισμός, ο ξεπεσμός του θεσμού. Ο θεσμός είναι κάτι ζωντανό και 
θεραπευτικό.  

Η εισήγησή μου υπενθυμίζει απλώς τα αυτονόητα.  
Δυστυχώς διατρέχουμε μια περίοδο όπου τα αυτονόητα κινδυνεύουν 

να ξεχαστούν, προς όφελος δράσεων που θέλουν να μας πείσουν ότι 
βρισκόμαστε συνεχώς ένα βήμα πίσω.  Λίγο πριν από το θαυματουργό που 
έρχεται, είτε αυτό είναι το νέο αντικαταθλιπτικό (χωρίς καμία απολύτως 
παρενέργεια) (Pignarre, 2007) είτε η νέα τεχνική πρόβλεψης της δυσλεξίας 
στα βρέφη. Μια περίοδο, λοιπόν, που δεν κινδυνεύουν τόσο οι θεσμοί με μια 
στατική έννοια του όρου (οι δομές, τα πλαίσια, οι οργανισμοί, οι επιτροπές) 
όσο οι δυνατότητες θέσμισης. Δηλαδή οι δυνατότητες να μπορούμε να 
σκεφτούμε πριν από τη δράση.  

Ίσως μια εποχή πληθώρας «θεσμών» που δεν καλούνται να θεσμίσουν 
τίποτα. Ή που θέλουν να κρύψουν ένα κενό.  
 
 
 Σχολιασμός με αφορμή ένα περιστατικό 
 

Ένας έφηβος φιλοξενείται προσωρινά σε έναν χώρο προσωρινής 
υποδοχής παιδιών προς περαιτέρω «τακτοποίηση». Το προσωρινό βέβαια της 
φιλοξενίας ισχύει μόνο για τα παιδιά που οι ιθύνοντες του χώρου, 
ανεξέλεγκτοι, θα θεωρήσουν «δύσκολα» παιδιά. Για κάποια άλλα, «εύκολα» 
παιδιά, το προσωρινό μετατρέπεται χωρίς πολλά λόγια σε μόνιμο. Κάποια 
παιδιά ζουν λοιπόν εξαρχής την ένταση της απόρριψης, ενώ κάποια άλλα 
βυθίζονται στην αδιαφορία της λήθης – ή μάλλον στη λήθη της αδιαφορίας.  
Για τον έφηβό μας μπορούμε να πούμε ότι την προηγουμένη της εισαγωγής 
του, ο κόσμος του έχει καταρρεύσει κάτω από τα πόδια του. Ένας κόσμος 
που θα μπορούσε να ονομαστεί κόσμος χαώδους φροντίδας, αλλά που όλως 
παραδόξως, περιείχε μέσα στην «τρέλα» του στοιχεία γνήσιας αγάπης (ή και 
ενός αυθεντικού ενδιαφέροντος).  

Με εισαγγελική εντολή και με διαδικασίες «εκτελεστικού» τύπου, χωρίς 
πολλά λόγια, μεταφέρεται ο ίδιος σε ένα ίδρυμα μακριά από την πόλη του, τα 
αδέρφια του σε ένα άλλο ίδρυμα. Η μητέρα του χάνεται. Ο πατέρας, μόνος 
του, ακολουθεί μια πορεία έκπτωσης και αλκοολισμού. Στη συνέχεια της 
ιστορίας μας η επιμέλεια θα αφαιρεθεί δικαστικά και από τους δύο γονείς.  

Πρόκειται για ένα ιδιόρρυθμο παιδί, φορτωμένο με τα πάθη και τα 
βάσανα της οικογενειακής ιστορίας. Ένα παιδί που δύσκολα θα μπορούσε να 
κατατάξει κανείς σε μια από τις διαγνωστικές κατηγορίες που πλέον 
μαθαίνουμε να αποστηθίζουμε. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα του βγει σε 
καλό. Δείχνει να εκνευρίζει μάλλον τον περίγυρο. Πώς να «τακτοποιήσεις» το 
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μέλλον ενός παιδιού, αν δεν μπορέσεις να το «βολέψεις» σε μια εγκεκριμένη 
διαγνωστική κατηγορία;  

Ο ίδιος νιώθει να τον πνίγουν κύματα απόγνωσης και διεκδικεί 
σθεναρά το δικαίωμα του στη φροντίδα. Δεν θέλει να σωφρονιστεί και δεν 
μπορεί να καταλάβει γιατί οι αποφάσεις που τον αφορούν παρακάμπτουν 
συστηματικά τις επιθυμίες του και γιατί δείχνουν συνεχώς να λειτουργούν εις 
βάρος του. Γιατί όλοι επιμένουν να τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι μόνος, 
ένας «εξωγήινος» που έπεσε από τον ουρανό μέσα σε ένα ίδρυμα, χωρίς 
παρελθόν, χωρίς ιστορία. Η διεκδίκησή του απλώς αυξάνει τις εντάσεις: γιατί 
αυτός ο αχάριστος έφηβος δεν θέλει να καταλάβει ότι όλα γίνονται για το 
καλό του; Γιατί αυτό το περίεργο αγόρι, που δείχνει ώρες σαν να είναι χαζό, 
επιστρατεύει αυτήν την ικανότητα οξυδέρκειας σε ότι αφορά τα δικαιώματά 
του στη φροντίδα; Τι είναι τέλος πάντων αυτή η ικανότητα κρίσης που 
συνεχώς αποσταθεροποιεί την τόσο βολική για όλους διάγνωση – ετικέτα της 
καθυστέρησης;  

Όλοι νιώθουν άβολα, και όσο πιο άβολα νιώθουν τόσο πιο θυμωμένοι 
είναι μαζί του. 

Λαμβάνονται, λοιπόν, μια σειρά από συμπληρωματικά, έκτακτα μέτρα 
(εκτάκτου ανάγκης). Για να μπορέσουν όμως να ληφθούν τα μέτρα αυτά, 
πρέπει να μπορέσουν οι υπηρεσίες να αποκαλύψουν το παιχνίδι του και να 
τον κατατάξουν σε μια θέση από την οποία δεν θα μπορέσει εύκολα να 
ξεφύγει – μια θέση που θα επιτρέπει στη συνέχεια την οποιαδήποτε εκτόπισή 
του με την επίσημη μορφή της «τοποθέτησης». 

Να ποιος είναι ο «λογικός» μηχανισμός παραγωγής και αιτιολόγησης 
αυτής της θέσης: Αν δεν είναι καθυστερημένος – που είναι, αλλά απλώς δεν 
θέλει να το παραδεχθεί και βρίσκει τρόπους να το κρύψει, για να μην 
υποταχθεί στο φιλάνθρωπο σχέδιο μετατόπισης του στο ειδικό ίδρυμα 
καθυστερημένων παιδιών – τότε θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Κάτι που δεν 
«έδειξε» ακόμη. Είναι εμφανώς «ψυχωτικός», αλλά με μια λανθάνουσα, 
ύπουλη μορφή, ψύχωσης. Εξάλλου ας σκεφτεί κανείς το βεβαρυμμένο του 
κληρονομικό ιστορικό.  

Σε κάθε περίπτωση, λέει η ιδρυματική λογική, με τη φωνή πολλών 
«ειδικών» και μη, ας ρίξουμε τις δυνάμεις μας στον εντοπισμό αυτού που 
κρύβει, για να μπορέσουμε να τον τοποθετήσουμε εκεί όπου πραγματικά 
ανήκει. Σε κάτι ειδικό για αυτόν, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε ειδικά για 
αυτόν (και τους ομοίους του). Κι αν αυτός ο χώρος δεν υπάρχει θα ονομαστεί 
κατάλληλα για την περίπτωση κάποιος υπάρχων χώρος. 

Μέσα σε αυτόν τον αγώνα, ξεχνάνε να τον στείλουν στο σχολείο. 
Εξάλλου το σχολείο είναι για κανονικά παιδιά.  

Η αποκοπή του από μια περίπου φυσιολογική καθημερινότητα εντείνει 
ακόμα περισσότερο την απελπισία του. Αυξάνει τις «εναντιώσεις» του. Να, 
λοιπόν, που γίνεται σιγά-σιγά ένας «εναντιωματικός» έφηβος. Επιτέλους κάτι 
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το ψυχιατρικά συγκεκριμένο αρχίζει να αχνοφαίνεται στο ορίζοντα. Ίσως η 
«εναντιωματική συμπεριφορά» να ήταν μια κάποια λύση2.  

Μην φανταστείτε ότι αυτή η ιστορία αφορά μόνο τους «άλλους», τους 
ανθρώπους των ιδρυμάτων. Η ιστορία αυτή, όπως πολύ σχηματικά την 
παρουσίασα, αποτελεί το τελικό προϊόν μιας συνεργασίας υπηρεσιών 
προστασίας του παιδιού αλλά και παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Η ιστορία 
αυτή δεν είναι ακριβώς πραγματική, αλλά είναι αληθινή. Είναι μια 
συμπύκνωση. Είναι πολλές ιστορίες μαζί. Που φυσικά όλες διαδραματίζονται 
με τον δικό τους τρόπο.  
 
 Η ιδρυματική λογική 
 Ένας άλλος έφηβος, σε έναν άλλο χώρο, αποτελεί επίσης το μαύρο 
πρόβατο. Μια μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας μας με το ίδρυμα και μαζί του 
(και τους γονείς του) έχει οδηγήσει στην προσπάθεια επιστροφής στο σπίτι 
του. Τη στιγμή που αυτή η προσπάθεια οδεύει προς την πραγματοποίηση 
της, με μεγάλες προοπτικές επιτυχίας, το ίδρυμα δημιουργεί μια νέα υπηρεσία 
που ειδικεύεται σε «μαύρα πρόβατα». Αποφασίζεται η άμεση τοποθέτησή 
του!  
 Μια σοβαρή καθόλα παιδοψυχιατρική υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με μια πολύπλοκη ιστορία πιθανής κακοποίησης ενός παιδιού. Αποφασίζει να 
το στείλει στην άλλη άκρη της Ελλάδας, (ξεκόβοντάς το από κάθε δεσμό και 
από όλη την ιστορία του), σε μια «παιδόπολη», γιατί αυτό θα επιτρέψει στο 
παιδί την καλή ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση.  

Μερικά παραδείγματα που περιγράφουν την ιδρυματική λογική. Όμως 
η ιδρυματική λογική δεν είναι αναγκαστικά η λογική των ιδρυμάτων. Θα 
μπορούσε να την αποκαλέσει κανείς και διαστρεβλωτική, διαστροφική λογική 
(Αμπατζόγλου, 2004). Είναι η λογική του αποκλεισμού και της απόρριψης 
διανθισμένη με ψυχοθεραπευτικό λόγο. Είναι η λογική της στρέβλωσης, που 
αρχικά αποδέχεται και εγκρίνει και μετά σκέφτεται (πώς θα δικαιολογήσει 
αυτό που έχει προαποφασίσει και ήδη εκτελέσει). 

Η ιδρυματική λογική είναι αυτή που αποδέχεται τη «διαφήμιση» ως 
επιστημονική ενημέρωση και θέτει τους στόχους που της επιβάλλονται 
(στόχοι που δεν έχουν να κάνουν με μια ιατρική λογική) ως επιστημονικούς 
στόχους. Η ιδρυματική λογική λογοδοτεί πάντα άλλου. Είναι άλλοτε μια 
στεγνή χρηστική λογική και άλλοτε μια κυνική χειριστική λογική. 

 Ο τίτλος της εισήγησής μου, όπως ήδη ανέφερα, υπενθυμίζει τα 
αυτονόητα. Δυστυχώς η εποχή μας έχει μεγάλο κενό ως προς τα αυτονόητα. 
Και μια μορφή θέσμισης θα ήταν να θυμηθούμε τα αυτονόητα. Γιατί ίσως 
τότε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την H. Chaigneau: «αυτό που 
θεραπεύει δεν είναι ο θεσμός, αλλά η θέσμιση». 

Αυτό που θεραπεύει είναι η προσπάθεια να συγκροτήσουμε μια 
θεραπευτική σκέψη και να της επιτρέψουμε να εξελίσσεται.  

                                                 
2 Σε μια από τις πολλές πραγματικές ιστορίες που συμπυκνώνει αυτή η ιστορία, ο έφηβός μας δεν 
μπόρεσε να γίνει δεκτός ούτε στον ειδικό ξενώνα, που σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές του θα 
έλεγε κανείς ότι φτιάχτηκε ειδικά για αυτόν.   
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Ο θεσμός στην περίπτωσή μας είναι μια σκέψη, που οργανώνει, 
συνδέει, δίνει συνοχή, αποκαλύπτει αυτά που δεν λέγονται, εξελίσσεται και 
επιμένει. 

 
Αντί επιλόγου 
Μια συνάντηση με ένα μικρό παιδί που φιλοξενείται σε ένα ίδρυμα. 

Πρόκειται για ένα συνεσταλμένο παιδάκι, που παραπέμπεται για αξιολόγηση. 
- Θέλεις να ζωγραφίσεις, ρωτάει η γιατρός. 
- …. Εκεί που μένω δεν με ρωτούν ποτέ αν θέλω κάτι (απαντά 

έκπληκτο). 
 

Εκεί που μένει αποφασίζουν, δεν ρωτούν. 
Εκεί που μένει «ζυγίζουν» τις ανάγκες, χαράσσουν στρατηγικές, αλλά 
δεν ρωτούν ποτέ. 
Εκεί που μένει, «λατρεύουν» την «ψυχανάλυση» και γι’ αυτό με την 
πρώτη ευκαιρία, μπρος στο πρώτο πρόβλημα, θα ξεκινήσουν με τα 
προβολικά τεστ,  θα στείλουν ένα παιδί σε ψυχοθεραπεία, θα 
ξεχάσουν όμως να το ρωτήσουν κάτι βασικό: αν κάτι θέλει, αν κάτι 
χρειάζεται. Θα επιβάλλουν αυτό που θεωρείται «σωστό».  

 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- R. Angelergues, Des techniques et de leurs vertus. Du côté de la 

dite « psychothérapie institutionnelle ». Daumezon, 1980 Γ. 
Αμπατζόγλου, Παιδί και ίδρυμα, «Τετράδια Ψυχιατρικής», 54, Ιούνιος 
1996, 51-55. 

- Γ. Αμπατζόγλου, Το τραύμα των θεσμών. Όταν οι υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας υποφέρουν από ανία και πάσχουν από διαστροφή, Περιοδικό 
«Εκ των υστέρων, Πεπρωμένα του τραυματικού Ι», Ιούλιος 2004, 
τεύχος 11,  σελ. 116-129 

- J. Hochmann, Le soin psychiatrique à la recherche d’ une specificité 
ambiguë, Specificité de la Psychiatrie, F. Carroli (éd.), Masson, 1980. 

- Ph. Pignarre, Πώς η κατάθλιψη έγινε επιδημία, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη, 2007.  
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«ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
 
 
Η κακοποίηση - παραμέληση των παιδιών (Κα-Πα) αναγνωρίστηκε ως 
ιδιαίτερο φαινόμενο μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Από την εποχή, δε, που 
ένας Παιδίατρος, ο H. Kempe, ανέφερε πρώτη φορά το «σύνδρομο του 
κακοποιημένου παιδιού» (Kempe et al., 1962) ως σήμερα, έχουν προστεθεί 
σειρά γνώσεων και δεδομένων για το ζήτημα, τροποποιώντας τις αντιλήψεις 
της διεθνούς κοινότητας και για πλευρές της αντιμετώπισης του φαινομένου, 
αλλά και για τον «πυρήνα» του ως τέτοιου. Παρατηρήθηκε, μάλιστα, πως οι 
διάφοροι ερευνητές ανά τον κόσμο υιοθετούσαν διαφορετικούς ορισμούς για 
το φαινόμενο της Κα-Πα αντανακλώντας και κοινωνικές, πολιτιστικές, ηθικές 
ή και προσωπικές τους αντιλήψεις, με αποτέλεσμα την συχνή ασυμβατότητα 
των αποτελεσμάτων και των θεωρητικών τους αφετηριών και καταλήξεων. 
Για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προέκυπταν από την 
ασυμβατότητα των ορισμών και κριτηρίων των διάφορων ερευνητών, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέληξε στον παρακάτω ορισμό, τον οποίο 
και προέβαλλε στα πλαίσια μιας παγκόσμιας καμπάνιας του (W.H.O., 2001) 
για την αναγνώριση του φαινομένου της Κα-Πα ως προβλήματος δημόσιας 
υγείας:  

«Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις 
μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, 
σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης 
θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς 
σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη 
που αφορά τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού, στα πλαίσια μιας 
σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης» (W.H.O., 1999). 

Τα χαρακτηριστικά, τώρα, της αντιμετώπισης των κρουσμάτων βίας σε 
ανηλίκους με βάση την σχετική παγκόσμια εμπειρία είναι η δι-
επιστημονικότητα και δια-κλαδικότητα: δεν φαίνεται ότι κανένας 
γνωστικός κλάδος και καμία υπηρεσία από μόνη της δεν μπορεί εξ ολοκλήρου 
να διαχειριστεί τις σύνθετες βιολογικές (Glaser, 2000, Caspi et al., 2002, 
Teicher et al., 2003), ψυχολογικές (Coid et al, 2003, Lau et al., 2003, Fose 
and Holen, 2007), κοινωνικές (Terr, 1991, Widom and Ames, 1994) και 
νομικές (Applebaum, 2005) παραμέτρους που τα κρούσματα Κα-Πα 
παρουσιάζουν. Με αυτήν την έννοια, απαιτείται και διασυνδετική συνεργασία 
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υπηρεσιών και επαγγελματιών, αλλά, συχνά, και εξοικείωση του κάθε 
εμπλεκόμενου στην ιδιαίτερη ιδιόλεκτο και τις βασικές θεωρητικές 
προϋποθέσεις των άλλων εμπλεκομένων κλάδων και επιστημών.  
Την ίδια στιγμή, έχει διαπιστωθεί πως η αντιμετώπιση των περιστατικών βίας 
κατά ανηλίκων δεν είναι μια εφαρμοσμένη τεχνολογία, μια τυποποιημένη 
διαδικασία ή ένας αλγόριθμος, καθώς, συχνά, εμπλέκονται σε αυτήν ηθικά, 
ιδεολογικά και ψυχολογικά θέματα των ίδιων των επαγγελματιών που 
αναλαμβάνουν τις υποθέσεις αυτές. Η ασαφοποίηση αυτή των ορίων 
ανάμεσα στην αντικειμενική γνώση και στην υποκειμενική στάση των 
επαγγελματιών, αλλά και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και των 
οργανωμένων κοινωνιών, γίνεται ακόμα πιο έντονη στη βάση των ταχέως 
αναθεωρούμενων και πολλές φορές αντιφατικών δεδομένων της ίδιας της 
εμπειρικής έρευνας στο πεδίο αυτό. Σε αυτή την ασαφοποίηση συνέβαλλαν 
εν μέρει, και οι βαθμιαίες αλλαγές πλαισίου αναφοράς στο θέμα της Κα-Πα. 
Έτσι, ενώ αρχικά επικρατούσε η λεγόμενη «Ιατροκεντρική» αντίληψη 
(όπου πρυτάνευαν οι μονοσήμαντες βιολογικές παράμετροι του 
προβλήματος) κάτω από την έντονη επιρροή του κινήματος των γυναικών 
και των αντιλήψεων των κινημάτων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
ζήτημα φορτίστηκε ηθικά και ιδεολογικά, οδηγώντας, σε ορισμένες 
περιπτώσεις και στην πλήρη εγκατάλειψη του εμπειρικού επιστημονικού 
οπλοστασίου ή στην υπαγωγή του σε προαποφασισμένες προκείμενες και 
στοχεύσεις. Σήμερα, καθώς, βαθμιαία, οι φορτίσεις του παρελθόντος 
υφίενται, αλλά και το ιστορικό βάθος των εμπειρικών και ερευνητικών 
δεδομένων αυξάνεται, οι πλέον σύγχρονες επικρατούσες αντιλήψεις θέλουν 
το ζήτημα της Κα-Πα να αντιμετωπίζεται με χαρακτηριστικά:  

• Την «Παιδοκεντρική» αντίληψη, δηλαδή, την αντίληψη ότι τα παιδιά 
είναι φορείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (όπως, άλλωστε, τα περισσότερα 
κράτη έχουν αναγνωρίσει μέσω της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού) και πως οι πολιτικές και παρεμβάσεις για την προστασία τους δεν 
πρέπει να γίνονται μόνο «για» αλλά «με» τα ίδια τα παιδιά. 

• Την επικράτηση του Πολυπαραγοντικού Αιτιολογικού Μοντέλου για 
την ερμηνεία των φαινομένων βίας κατά ανηλίκων, όπου η εμφάνισή τους 
δεν ερμηνεύεται μονοσήμαντα ως αποτέλεσμα ενός παράγοντα, αλλά που 
επιτρέπει την επίδραση διαφορετικών προσδιοριστικών παραγόντων (που 
μπορεί να αφορούν στην ατομική ψυχοπαθολογία των γονέων, στους 
κοινωνικούς όρους δυσλειτουργικότητας του οικογενειακού πλαισίου, 
στους ευρύτερους κοινωνικο-οικονομικούς όρους διαβίωσης της 
οικογένειας κ.ο.κ.), αλλά και που προϋποθέτει συνηθέστερα την συρροή 
πολλών παραγόντων για να προκληθεί η εμφάνιση ενός κρούσματος βίας.  

• Τις αρχές της «Τεκμηριωμένης» (“Evidence-based”) 
διαγνωστικής και θεραπευτικής πρακτικής, όπου οι όποιες 
θεωρητικές αφετηρίες, αλλά και οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις οφείλουν 
να έχουν τεκμηριωμένη και μετρίσιμη ισχύ και αποτελεσματικότητα 
αντίστοιχα (Murray and Lopez, 1996).. 
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Στα πλαίσια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ιδιαίτερα την τελευταία 
δεκαπενταετία, εξελίσσεται μια προσπάθεια εμπειρικού ελέγχου των γνώσεων 
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σχετικά με το ζήτημα της βίας κατά 
ανηλίκων και εμπλουτισμού τους με νέα, επαρκώς τεκμηριωμένα δεδομένα 
(Jones and Rachmandani, 1999). Στην προσπάθεια αυτή, ωστόσο, 
αναδείχθηκαν πληθώρα αντιφατικών στοιχείων, που, μερικές φορές, 
επιτείνουν την σύγχυση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους επιστήμονες αντί να 
την εξαλείφουν. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά μόνο από τα ερωτήματα 
που έχουν λάβει αντιφατικές απαντήσεις από διαφορετικές μελέτες τα 
τελευταία χρόνια. 
 
Παραδείγματα αντιφατικών δεδομένων στο χώρο της Βίας κατά 
Ανηλίκων 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 
Παρατηρείται πάντα το 
φαινόμενο του «φαύλου 
κύκλου της βίας» σε όλους 
τους πληθυσμούς θυμάτων 
Σεξουαλική & Σωματικής Κα-
Πα; 

Knopp (1984), Hilton & 
Mezey (1996) 

Murphy et al (1992), 
Murphy & Smith (1996), 
Widom & Ames (1994), 
Glasser et al. (2001) 

Συνδέεται η εκούσια 
σεξουαλική επαφή εφήβων με 
μεγαλύτερούς τους νέους 
ενήλικες με αυξημένη 
συχνότητα άμεσων ή 
απώτερων ψυχολογικών και 
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων; 

Kendall-Tackett et al. 
(1993), Ondersma et al. 
(1999), Dallam et al. 
(1999) 

Rind & Tromovitch 
(1998), Coxell et al. 
(1999), Rind et al. 
(2001) 

Συνδέεται η διαδικτυακή 
παιδοφιλία με την σεξουαλική 
παραβίαση ανηλίκων; 

Hanson & Bussiere 
(1998), Proulx et al. 
(2000) 

Loussier et al. (2001), 
Frei et al. (2005)  

Υπάρχουν ειδικά 
διαφοροποιημένα 
νευροαπεικονιστικά και 
νευροφυσιολογικά ευρήματα 
στα θύματα Κα-Πα; 

Hulme (2004), Kendall-
Tackett (2005) 

Kaufman & Charney 
(1999), Glaser (2000), 
Teicher et al. (2006) 

Τεκμηριώνεται η ωφελιμότητα 
της προληπτικής 
ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης στα θύματα Κα-
Πα; 

Jones & Ramchandani 
(1999), Trowell et al. 
(2002) 

Tebutt et al. (1997), 
Stevenson (1999) 

Σχετίζεται η εκδήλωση βιαίας 
συμπεριφοράς με γενετικούς 
παράγοντες; 
 

Caspi et al (2002,2003), 
Foley et al. (2004), Kim-
Cohen et al. (2006) 

Huizinga et al. (2005), 
Haberstick et al. (2005) 
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Συνδέεται η εγκυμοσύνη στην 
εφηβεία με αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης Κα-Πα; 

Moore et al. (1997), 
Olausson et al. (2001) 

Kirby (1999), Hillis et al. 
(2004) 

Μπορεί ευρήματα που 
επιβεβαιώνονται σε 
πληθυσμούς θυμάτων να 
προβληθούν στο γενικό 
πληθυσμό;  

Black & DeBlassie 
(1993), McMillen et al. 
(1995), Rodriguez et al. 
(1996), Holms & Slap 
(1998)  

Brown & Finkelhor 
(1986), Beichtman et al. 
(1991, 1992), Jenkins 
(1998) 

Μπορεί να αναδυθούν ψευδείς 
μνήμες Κα-Πα ως αποτέλεσμα 
ψυχοθεραπείας; 

Yapko (1994), Loftus & 
Pickrell (1995), Loftus 
(1997), Pope (1998) 

Berliner & McDougall 
(1997), Pezdek & Roe 
(1997), Poter & Marxen 
(1998) 

Συνδέεται το ιστορικό 
σεξουαλικής παραβίασης στην 
παιδική ηλικία με την 
σεξουαλική δυσλειτουργία 
στην ενήλικο ζωή; 

Najman et al. (2005, 
2007) 

Rind & Tromovitch 
(2007) 

Μπορεί αναβαθμισμένες και 
ριζικά τροποποιημένες 
υπηρεσίες παιδικής φιλοξενίας 
να παρουσιάσουν ισοδύναμα 
αποτελέσματα με την αναδοχή 
(αν και ακριβότερα); 

DeSena et al., 2007 (±), 
Barth, 2007 

Hoagwood et al., 2001, 
Clark, 2001, Fraser et 
al., 1996, Clark et al., 
1994 

 
Παρόλα αυτά, ο δρόμος της υποβολής ακόμα και των πλέον «αυτονόητων» 
θέσεων και παραδοχών μας στην κρίση της εμπειρικής έρευνας φαίνεται 
σήμερα μονόδρομος (Feigin, 2005). Στα πλαίσια μιας τέτοιας αντιμετώπισης 
θα πρέπει να γίνει αποδεκτό πως:  
• Δεν μπορούν να γενικεύονται σε επίπεδο πληθυσμού συμπεράσματα 

κλινικών ερευνών ή στατιστικά στοιχεία δηλώσεων κρουσμάτων (Rind et 
al., 2001), καθώς και είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και ενέχουν 
τον κίνδυνο γενικεύσεων συμπερασμάτων μιας μόνο επιλεγμένης ομάδας 
θυμάτων (π.χ. όσοι καταγγέλλουν πιθανόν πάσχουν από βαρύτερες 
επιπτώσεις απότοκες του τραυματικού γεγονότος), 

• Συχνά οι προσδιοριστικοί παράγοντες (π.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, 
οικογενειακή δυσλειτουργία κ.λ.π.) – που, ούτως ή άλλως, όλοι λίγο-πολύ 
αποδέχονται - συνυπάρχουν με το ιστορικό της βίας (Hillis et al., 2004), 

• Η κάθε μορφή βίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της ανάλογα και με το είδος της πληθυσμιακής ομάδας 
(Sidebotham et al., 2001), 

• Συχνά, επίσης, υπάρχουν ειδικά φαινόμενα που αφορούν υπο-ομάδες του 
γενικού πληθυσμού και που εντοπίζονται μόνο μέσα από καλά 
σχεδιασμένες επιδημιολογικές μελέτες.  

Με αυτήν την έννοια, σε μια πορεία προς την βαθμιαία επιστημονική 
τεκμηρίωση των επικρατέστερων θεωρητικών αντιλήψεων και της 
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αποτίμησης των όποιων παρεμβάσεων (Hoagwood et al., 2001), υπάρχει 
ανάγκη:  

• Να γίνουν γνωστά πολύ περισσότερα και καλύτερα τεκμηριωμένα 
δεδομένα που να αντλούνται μέσα από έγκυρα σχεδιασμένες έρευνες 
πεδίου, 

• Να γίνει κοινή πεποίθηση πως τα επιστημονικά προβλήματα δεν μπορούν 
να επιλύονται δια της τηλεόρασης ή δια ψηφοφορίας και  

• Να γίνει αντιληπτό πως όσο θα πρυτανεύουν οι ηθικές, ιδεολογικές ή 
κοινωνικές πεποιθήσεις ή/και προκαταλήψεις στους θεσμούς και στους 
ερευνητές, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές θα είναι καταδικασμένες να 
κινούνται: 

o Στην αφάνεια ή και την σιωπή αναφορικά με ένα τόσο ευαίσθητο 
ζήτημα,  

o Στην κραυγαλέα «υπερ-ιδεολογικοποίηση» εμπειρικών ερωτημάτων 
και τον φανατισμό,  

o Στον σκεπτικισμό και την καχυποψία και, τελικά,  
o στην λανθασμένη ιεράρχηση των πάντα πεπερασμένων 
διαθέσιμων πόρων και, άρα, την μείωση της 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και την υποβάθμιση του 
μελλοντικού ανθρώπινου κεφαλαίου των κοινωνιών.   

Στην χώρα μας, βέβαια, απέχουμε αρκετά από το να μας απασχολούν 
προβληματισμοί και αντιθέσεις όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Σταχυολογώντας, τα βασικότερα προβλήματα της αντιμετώπισης των 
κρουσμάτων βίας σε ανηλίκους στην Ελλάδα είναι:  

• Οι υστερήσεις στο θεσμικό πλαίσιο (παρά την αναμφίβολα θετική εξέλιξη 
της δημοσίευσης του Ν. 3500/2006), 

• Η υπο-στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και η επικρατούσα 
ασάφεια αρμοδιοτήτων ανάμεσά τους,  

• Το γεγονός πως συχνά οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες παρουσιάζουν 
ελλείμματα εκπαίδευσης, χαμηλό ηθικό και αμυντική στάση στην άσκηση 
των λειτουργημάτων τους, 

• Η ανυπαρξία θεσμικών μηχανισμών μόνιμης επιδημιολογικής 
παρακολούθησης (monitoring systems) για τα κρούσματα βίας κατά 
ανηλίκων και  

• Η ανυπαρξία ενιαίων κριτηρίων διερεύνησης - διάγνωσης – 
πιστοποίησης των κρουσμάτων (γεγονός που μάλλον σχετίζεται και με 
όλα τα παραπάνω!) 

Συνακόλουθα, οι διαφαινόμενες προτεραιότητες για την αναβάθμιση της 
δυνατότητας αντιμετώπισης του φαινομένου στην Ελλάδα θα πρέπει να 
θεωρηθούν οι παρακάτω: 

• Υλοποίηση Ερευνών Πεδίου σε εθνικό επίπεδο και δημιουργία Εθνικού 
Κέντρου Αναφοράς και Επιτήρησης (Surveillance) με καθιέρωση 
Υποχρεωτικών Δηλώσεων Κρουσμάτων και τήρηση Ενιαίου 
Εθνικού Αρχείου Κρουσμάτων Βίας κατά Ανηλίκων. Θα πρέπει, 
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ωστόσο, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στις στατιστικές ΔΕΝ 
μπορούν να αθροίζονται ανόμοια μεγέθη, όπως δυστυχώς, μερικές φορές 
επιχειρείται στην χώρα μας (δεν μπορεί π.χ. να αθροίζονται τελεσιδικείσες 
υποθέσεις καταγγελιών με ανώνυμες τηλεφωνικές καταγγελίες, αφού το 
άθροισμα αυτών δεν έχει κανένα απολύτως νόημα).  

• Δημιουργία θεσμών Μόνιμης και Συστηματικής Βιβλιογραφικής 
Ανασκόπησης και Ενημέρωσης των επαγγελματιών και των υπηρεσιών 
που να τους τροφοδοτούν διαρκώς με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα 
και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των τελευταίων στην καθ’ ημέρα 
πρακτική και λειτουργία των θεσμών.  

• Δημιουργία Δομών Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών με έμφαση σε ευάλωτους πληθυσμούς (οικογένειες χαμηλού 
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες 
μεταναστών, χρηστών ουσιών κ.ο.κ.). 

• Επεξεργασία ενός Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης 
Κρουσμάτων Κα-Πα (στο πρότυπο των Guidelines, D.R.G.’s, κ.λ.π.). Και 
πάλι, όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι σε ένα τέτοιο εγχείρημα και, ως εκ 
τούτου θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με την δέουσα σοβαρότητα και 
προσοχή: ένα «κακό» Πρωτόκολλο που θα αφήνει τους θύτες να 
ξεφεύγουν ελεύθεροι, θα γυρίζει τα παιδιά – θύματα σε βίαια 
οικογενειακά περιβάλλοντα ή και θα ενοχοποιεί αθώους είναι 
μάλλον έτι χειρότερο και από αυτήν ακόμα την ανυπαρξία 
Πρωτοκόλλου!!!  

• Ανάληψη περαιτέρω Νομοθετικών πρωτοβουλιών για  
o την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου αντιμετώπισης των 

κρουσμάτων (π.χ. ρητή απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας των 
παιδιών), 

o την αποφυγή της επανα-θυματοποίησης των παιδιών στα 
δικαστήρια, τις υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, αλλά και στα Μ.Μ.Ε. και  

o την θεσμική θωράκιση των επαγγελματιών (legal immunity) με 
στόχο την εξάλειψη των φαινομένων «αμυντικής» άσκησης των 
καθηκόντων τους, ιδιαίτερα σήμερα μετά τον Ν. 3500/06 και για 
τους επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης. 

• Εκκίνηση μιας ευρύτατης καμπάνιας Αγωγής Υγείας του γενικού κοινού 
εθνικής κλίμακας με θεματολογία:  

o την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση,  
o την εκμάθηση εναλλακτικών μεθόδων ανατροφής και εκπαίδευσης 

των παιδιών,  
o την υιοθέτηση άλλων γονεϊκών ρόλων και προτύπων, 
o την δημιουργία κοινωνικών δομών υποστήριξης για ευάλωτους 

πληθυσμούς όπως ζευγάρια σε διάσταση ή διαδικασία διαζυγίου 
κ.λ.π. και 

o την εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών ώστε να μην ανέχονται στο 
παρόν και να μην αναπαράγουν στο μέλλον τη βία μέσα στο σπίτι. 
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Η αναγκαιότητα και η κρισιμότητα της ενημέρωσης του γενικού κοινού και 
πάλι, όμως, θα πρέπει να γίνει με την ανάλογη προσοχή, καθώς η 
πληροφόρηση δεν είναι πάντα επιστημονικά ορθή και έγκυρη και, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό ανάλογες προϋποθέσεις και με 
τον απαιτούμενο επιστημονικό και κοινωνικό έλεγχο. 
Δεδομένου, δε, του ότι  
• ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι για κάθε δολάριο που 

ξοδεύεται για την πρόληψη της Κα-Πα εξοικονομούνται περίπου 19 
δολάρια από την αποφυγή των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
επιπτώσεών της και  

• η χώρα μας εκτός των άλλων διαθέτει μια από τις χαμηλότερες θέσεις 
στην διεθνή κατάταξη του Ο.Ο.Σ.Α. όσον αφορά στον εθνικό δείκτη 
γονιμότητας  

θα πρέπει να κατανοηθεί πως, σε τελευταία ανάλυση, εκτός από ζήτημα 
ηθικό, η προστασία των παιδιών είναι στην πράξη η διαφύλαξη και ανάπτυξη 
του μελλοντικού μας κοινωνικού κεφαλαίου. 
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ΑΝΗΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
Επίκουρος Καθηγητής 
Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
1. Εισαγωγή -θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της ανήλικης παραβατικότητας 
 
Ερμηνείες για την ανήλικη παραβατικότητα υπάρχουν σχεδόν τόσες όσοι και οι 
επιστήμονες που ασχολούνται με το αντικείμενο, αλλά πάντα λιγότερες από τις 
βιωμένες καταστάσεις των ίδιων των δραστών. Αν κάποιος θέλει να κωδικοποιήσει 
αυτές τις ερμηνείες μέσα από την αναπαραγωγή των θεωριών της εγκληματολογικής 
επιστήμης, θα μπορεί συνοπτικά να συνάγει τα εξής: Στο πλαίσιο των θεωριών της 
μετάβασης στην πράξη (αιτιολογικοί παράγοντες), η εικόνα ενός παραβατικού νέου 
αναδομείται βάσει ατομικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και προεγκληματικών 
καταστάσεων. Ο νέος αυτός διαθέτει κάποια ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά 
(βιολογικοί παράγοντες, ψυχικοί-ψυχολογικοί παράγοντες, και άλλα στοιχεία 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς), ή ζει μέσα σε ένα «ιδιαίτερο» περιβάλλον. Στην 
τελευταία περίπτωση η επικινδυνότητά του έγκειται στο πόσο ευάλωτος είναι ο 
χαρακτήρας του απέναντι στις εγκληματογόνες επιδράσεις δυσμενών κοινωνικών 
παραγόντων (σε σχέση με την οικογένεια, την εκπαίδευση, το οικοσύστημα, την 
εργασία, τα ΜΜΕ, την κοινωνική τάξη). Στο πλαίσιο της εγκληματολογίας της 
κοινωνικής αντίδρασης ο παραβατικός νέος είναι ευάλωτος στο στίγμα των φορέων 
του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Είναι το εύκολο θύμα στην διαμάχη για την 
κατανομή ισχύος στην κοινωνία ή σε συγκεκριμένα κοινωνικά σύνολα (van 
Swaaningen 1997). Τέλος στο πλαίσιο της θυματολογίας τονίζεται η σημασία που 
έχουν προβληματικές καταστάσεις όπως η παραμέληση και η κακοποίηση, οι οποίες 
δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την αιτιολογική συσχέτιση των μηχανισμών 
θυματοποίησης και της υιοθέτησης μιας παραβατικής συμπεριφοράς (Davies et. al 
2000).  
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, επιθυμία μας είναι να ακολουθηθεί ένα θεωρητικό 
μοντέλο ανάλυσης, εργαλειακό για το σχεδιασμό και τη χάραξη αντεγκληματικής 
πολιτικής και αυτό έχοντας υπόψη ότι είναι περιοριστικό, αλλά και λειτουργικό. Η 
συνθετική μας προσέγγιση έχει ως κύριο άξονα την εξής πρόταση: Η παραβατικότητα 
των ανηλίκων είναι το αποτέλεσμα και η συνισταμένη μιας σειράς από 
αντικρουόμενες ωθήσεις, άλλες από τις οποίες εξωθούν στην παραβατικότητα και 
άλλες που επενεργούν ανασταλτικά. Έχουμε όμως υπόψη μας ότι το κυρίαρχο στην 
παραπάνω πρόταση είναι η σχετικότητα της έννοιας της παραβατικότητας, ο 
ιστορικός και κοινωνικός της προσδιορισμός, ο οποίος είναι σαφέστατα αποτέλεσμα 
μιας κοινωνικής κατανομής ισχύος, με όρια το χρόνο και το χώρο. Η παρούσα μελέτη 
θα πρέπει εξαρχής να συγκεκριμενοποιήσει το αντικείμενο της έρευνας και να 
καταγράψει κοινωνιολογικά το πλαίσιο αναφοράς του. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε 
σε συγχρονικές ή διαχρονικές συγκρίσεις θα πρέπει αυτές να γίνουν πάντα με 
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γνώμονα το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, τις υλικές και συμβολικές 
συνθήκες που συνθέτουν την κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη μας 
επικεντρώνεται στην παραβατικότητα των ανηλίκων στην Ελλάδα την προηγούμενη 
δεκαετία. Οι ωθήσεις που συγκρατούν από την παραβατικότητα εντάσσονται σε ένα 
κομφορμιστικό πλαίσιο που είτε αυτόματα (μέσω της αιδούς και του φόβου και άρα 
της κοινωνικής μάθησης), είτε νοησιαρχικά (μέσω της βούλησης ή της εντολής και 
του ελέγχου), επιβάλλει τη συμμόρφωση με τους ποινικούς κανόνες. Οι ωθήσεις που 
εξωθούν στην παραβατικότητα μπορεί να είναι είτε ψυχολογικές είτε κοινωνικές ή 
συνδυασμός των δύο. Αυτές οι ωθήσεις επηρεάζονται και διαμορφώνονται από τρεις 
ομάδες παραγόντων. Τα ατομικά γνωρίσματα του δράστη, τις κοινωνικές ή 
κοινωνικοψυχολογικές περιστάσεις και τις γενικότερες αξιακές και θεσμικές συνθήκες 
όπως προσδιορίζονται ιστορικοκοινωνικά. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω δύο 
κατηγορίες ωθήσεων υλοποιούνται σε επίπεδο πράξεων μόνο με την επαφή με τους 
φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν με αντίστοιχες 
κατηγορίες ωθήσεων. Αυτές που θα κάνουν τους φορείς να ορίσουν και να ελέγξουν 
μια πράξη ως παραβατική και ως μη παραβατική. Εδώ κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
συμβολισμών, της ιδεολογίας και των μοντέλων που ακολουθούνται και σε ποιο 
βαθμό από τους φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, αλλά και του γενικού 
πληθυσμού που σε τελική ανάλυση νομιμοποιεί με τη δράση (ή την αδράνεια) του, 
την όποια αντεγκληματική πολιτική (Barak 1994). 
 

2.  Η αναπαράσταση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα και η επίσημη 
εικόνα  
 

Για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα το συγκεκριμένο τμήμα της 
μελέτης μας, θα πρέπει να καταγράψουμε πολύ συνοπτικά τα πορίσματα μιας έρευνας 
με ερωτηματολόγιο που έχουμε διεξάγει (Γεωργούλας, 2000, 2003).  
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνδέονται με την φαινομενολογία της 
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς των ανηλίκων από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ και 
οι δύο αυτές ομάδες συμβολικών δεδομένων δίνουν το στίγμα της αντεγκληματικής 
πολιτικής που μπορεί να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
κοινωνικού φαινομένου.  
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα γενικού πληθυσμού, στο σύνολο των επιμελητών 
ανηλίκων των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, και σε δείγμα σπουδαστών της 
αστυνομικής ακαδημίας και φοιτητών εγκληματολογίας. Πολύ συνοπτικά, τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής:  
Tο πρώτο συμπέρασμα, αφορά μια γενικότερη ανησυχία στον γενικό πληθυσμό και 
στους επίσημους φορείς του κοινωνικού ελέγχου, η οποία είναι εντονότατη όταν το 
δείγμα αφορά αστυνομικούς. Επιπρόσθετα η κοινωνική αναπαράσταση εντοπίζει τους 
πιο σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες της ανήλικης παρέκκλισης. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι το ότι «επηρεάζεται εύκολα από τα ΜΜΕ», «έχει 
εγκαταλείψει το σχολείο, «προέρχεται από διαλυμένη οικογένεια», «κακές 
παρέες», «κάνει χρήση αλκοόλ», «κάνει χρήση τοξικών ουσιών», «έχει 
ψυχική ασθένεια», «είναι πιθανό θύμα παραμέλησης», και «είναι, επίσης 
πιθανό θύμα κακοποίησης.    
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Το γενικό συμπέρασμα το συνοψίζει η πρόταση «δεν έχει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, ώστε να διακρίνεται από ένα φυσιολογικό ανήλικο».  Εδώ γενικός 
πληθυσμός και φοιτητές παρουσιάζουν ποσοστά συμφωνίας με την πρόταση, αλλά οι 
φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (επιμελητές και κυρίως αστυνομικοί) 
διαφοροποιούνται.  Άλλωστε, όπως συνάγεται και από τα παραπάνω συμπεράσματα, 
οι φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου και κυρίως οι αστυνομικοί συνθέτουν την 
εικόνα του παραβατικού ανηλίκου στη βάση ύπαρξης κάποιων ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών, ως αποτέλεσμα κοινωνικών αιτιών εγκληματικότητας.  Αντίθετα,  
για τον γενικό πληθυσμό, ο παραβατικός ανήλικος είναι κυρίως ευάλωτος και θύμα 
κακοποίησης—παραμέλησης και κακών συναναστροφών.  
Σε γενικές γραμμές ως προς τη σημειολόγηση ενός παραβατικού ανηλίκου, 
παρατηρούμε μια αυστηροποίηση στις απόψεις των αστυνομικών σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου (φοιτητές). Αντίθετα, ο γενικός πληθυσμός πλησιάζει τις απόψεις της 
ομάδας ελέγχου και διαφοροποιείται έντονα σε σχέση με τους αστυνομικούς.  Για τον 
πληθυσμό, ο παραβατικός ανήλικος δεν έχει αρνητική εικόνα, δεν έχει κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν είναι πολύ επικίνδυνος για την κοινωνία.  Είναι θύμα 
κάποιων κοινωνικών καταστάσεων, ένας «ευάλωτος». 

Από την άλλη πλευρά έχουμε την επίσημη εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων 
όπως εκφράζεται με την καταγραφή της λειτουργίας και των απτών αποτελεσμάτων 
των δραστηριοτήτων των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Του 
φαινομένου αυτού, δηλαδή, που ονομάζεται εγκληματικότητα, δηλαδή οι παραβάσεις 
της ποινικής νομοθεσίας από ανήλικους ανά κατηγορίες αδικημάτων όπως ορίζονται 
από τον Ποινικό Κώδικα ή ειδικούς ποινικούς νόμους ή άλλες διατάξεις, όταν αυτές οι 
παραβάσεις έχουν γίνει φανερές στις αστυνομικές αρχές. Το αντικείμενο της έρευνας 
είναι η συνολική εγκληματικότητα με κάποιες εξειδικεύσεις στις βασικότερες 
κατηγορίες αδικημάτων, στο σύνολο της χώρας, την δεκαετία του 90 (για τα οποία 
υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία). Το χρονικό πλαίσιο που έχει 
επιλεχθεί μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο για τους εξής λόγους: α. Είναι αρκετά μεγάλο 
ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε ‘ανακάλυψη’ στατιστικών κανονικοτήτων β. 
Είναι ομογενές τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των φορέων του επίσημου κοινωνικού 
ελέγχου (όχι σημαντικές αλλαγές σε νομοθεσία, λειτουργία αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών), όσο και σε επίπεδο κοινωνικό (παγίωση μεταναστευτικού 
ρεύματος, σταδιακή απορρύθμιση κοινωνικού κράτους, πολιτική σταθερότητα).  
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να συνάγουμε πολύ συνοπτικά τα εξής 
μέσα από τη μελέτη της εγκληματικότητας των ανηλίκων στο σύνολο της Ελλάδας τα 
έτη 1991-1999. 
α. Η συνολική εγκληματικότητα των νέων παρουσιάζεται με μία μικρή αυξητική τάση, 
η οποία σαφώς είναι μεγαλύτερη αν συγκριθεί με τα στοιχεία πριν τη δεκαετία του 
1990. Αφορά κατά κύριο λόγο τα παιδιά 7-12 ετών ενώ οι ηλικίες 18-20 έχουν επίσης 
μικρή αύξηση. Οι έφηβοι 13-17 ετών παρουσιάζουν μια σταθερότητα. 
β. Οι ειδικοί ποινικοί νόμοι και κυρίως ο Ν 2696/99 (ΚΟΚ) έχουν τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή στην καταγεγραμμένη εγκληματικότητα. Όπως φαίνεται για όλη την 
δεκαετία, οι απόλυτοι αριθμοί για τα αδικήματα του ΚΟΚ για τις ηλικίες 7-17 είναι 
δεκαπλάσιοι τουλάχιστον από όλη την υπόλοιπη εγκληματικότητα, καταλαμβάνουν 
δηλαδή σχεδόν το 90% του συνόλου της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Αν όμως 
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αυτό το στοιχείο αναλυθεί ανά ηλικιακή ομάδα θα δούμε ότι αφορά κυρίως ανήλικους 
13-17. Οι ανήλικοι 7-12 κυρίως καταγράφονται ως παραβάτες του νόμου περί 
επαιτείας και εκεί οφείλεται η μεγάλη αύξηση που παρατηρήσαμε στην προηγούμενη 
παράγραφο. Είναι ενδεικτικό ότι η εγκληματικότητα ανηλίκων 7-12 ετών στην Αττική 
έχει δεκαπλασιαστεί μέσα στο χρονικό διάστημα 1991-1999. 
γ. Οι κατηγορίες διαπραχθέντων αδικημάτων ‘σωματικές βλάβες’ και ‘κατά της 
ιδιοκτησίας’ για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των νέων παρουσιάζουν μία σταθερή 
πορεία μείωσης τα χρόνια 1991-1998. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για αύξηση της 
εγκληματικότητας των ανηλίκων, στην ουσία μιλάμε για περισσότερους ανήλικους 7-
12 ετών που γίνονται αντιληπτοί από τις αστυνομικές αρχές ως επαίτες. Επίσης όταν 
μιλάμε για εγκληματικότητα εφήβων και μετεφήβων μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για 
παραβάσεις του ΚΟΚ. 
Στο ίδιο πλαίσιο συντάσσεται και η συγκεκριμένη παρατήρησή μας, η οποία ίσως να 
αποκαλύπτει και ένα προβληματικό στοιχείο στην ισχύουσα άσκηση της 
αντεγκληματικής πολιτικής από τους επίσημους κοινωνικούς φορείς. Οι ανήλικοι - 
κυρίως έφηβοι - που διώκονται για παράβαση του Β.Δ. 29/71 περί τυχερών παιγνίων, 
αποτελούν μία σημαντική ποσοτικά ομάδα, όπως καταγράφεται στην συνολική 
εγκληματικότητα, η οποία έχει όμοια ποσοστά με την ομάδα παραβατών του νόμου 
περί ναρκωτικών. Μία ομάδα δηλαδή θυμάτων νεαρών ατόμων και οι ενέργειες των 
αστυνομικών αρχών που αποβλέπουν στην προστασία τους καταγράφονται ως 
εγκληματικότητα. Η τυχόν στατιστική αύξηση του ποσοστού αυτού μπορεί να 
προκαλέσει μία καταγραφή αύξησης της συνολικής εγκληματικότητας και αυτή με την 
σειρά της μία αύξηση του φόβου θυματοποίησης.  
 

3. Μια πρόταση καταργητικής αντεγκληματικής πολιτικής. 
 

 Το παραπάνω συμπέρασμα είναι ίσως ενδεικτικό. Στην όποια χάραξη 
αντεγκληματικής πολιτικής για τους νέους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά 
το γεγονός ότι το έγκλημα δεν είναι τόσο αποτέλεσμα ψυχολογικών ή άλλων 
ατομικών ιδιαιτεροτήτων, αλλά έχει να κάνει με κοινωνικές συνθήκες και την 
πρόσβαση σε μέσα (μηχανάκια) ή την αδυναμία αυτής (επαιτεία). Κυρίως δε με την 
θεατότητα του αδικήματος και τις ενέργειες των διωκτικών αρχών και όχι τόσο με μία 
ιδιαίτερα σοβαρή υφή της πράξης ή της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.  
Είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία να υποστηρίξουμε τη πρότασή μας περί 
απεγκληματοποίησης των περισσοτέρων αδικημάτων με θύμα τον ίδιο τον ανήλικο - 
νέο δράστη. Αν γίνει αυτό, τότε η καταγεγραμμένη νεανική εγκληματικότητα θα είναι 
στο 10% της σημερινής, καθώς το 90% αποτελούν τέτοια αδικήματα (ΚΟΚ, επαιτεία, 
παίγνια). 
Είναι ανάγκη η υπάρχουσα πολιτική αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλίκων να 
ενοχοποιηθεί για τη θελημένη συντήρηση μιας προβληματικής κατάστασης. Οι έννοιες 
εγκληματικότητα και παραβατικότητα ανηλίκων θα πρέπει να απενδυθούν τον 
οντολογικό τους χαρακτήρα και την αυτοαναφορά τους ως αντικειμενικές αλήθειες 
(Bianchi and van Swaaningen 1986). Αντί αυτών  η πρόταση περί προβληματικών 
καταστάσεων για τους ανήλικους (αντί παραβατικότητας) προειδοποιεί για τον 
ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό προσδιορισμό της  και οδηγεί σε υιοθέτηση 
αντιστοίχων λύσεων (μη κατασταλτικών). Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει άμεσα να 
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απαντήσουμε αν στην Ελλάδα του σήμερα μπορεί να γίνει η από-νομιμοποίηση της 
υπάρχουσας αντιμετώπισης Αν μπορεί να δειχθεί ότι η κατασταλτική παρέμβαση έχει 
φθάσει σε ένα αδιέξοδο το οποίο και συντηρεί. 
Η έρευνά μας που προαναφέρθηκε (Γεωργούλας 2000, 2003), έδειξε ότι ο κόσμος 
που απάντησε στο ερωτηματολόγιο δεν ακούει «τρομολάγνες» ειδήσεις και 
«αιμοβόρες» προτάσεις συντηρητικής εγκληματολογίας, όπως εκφράζει η αμερικανική 
πολιτική μηδενικής ανοχής (Bratton and Dennis 1997). Το δείγμα του γενικού 
πληθυσμού δέχεται και αναζητά, για το πρόβλημα της επικινδυνότητας των ανηλίκων, 
μια λύση που θα συνδυάζει την κοινωνική πολιτική με την προστασία των 
δικαιωμάτων τους. Θα δέχονταν «να συγκατοικήσει στην ίδια περιοχή» «να 
γίνετε φίλοι», «να τον(την) δεχθείτε σπίτι σας» και «να τον(την) 
προσλάβετε στη δουλειά σας». Επίσης δέχεται ότι ο ανήλικος αυτός μπορεί να 
έχει «πολιτικά δικαιώματα», «άδεια οδήγησης», «να προσληφθεί στο 
δημόσιο» και «να κάνει οικογένεια».  
Τέλος αμφισβητεί την «τιμωρητική δομή του ποινικού συστήματος» και προτείνει 
«μια νέα αντιμετώπιση θα πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία αποκέντρωσης, 
κοινωνικοποίησης και παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής» με στοιχεία όπως  
«να ενταχθεί σε κρατικά ή τοπικά προγράμματα προστασίας της νεότητας», 
«να αναβαθμιστούν οι περιοχές που διακρίνονται από έντονη αντικοινωνική 
συμπεριφορά ανηλίκων», «να δημιουργηθούν χώροι οργανωμένου 
αθλητισμού», «να διαμένει(ο ανήλικος) σε ειδικά σπίτια-κρίσης στην 
κοινότητα», και «να μπαίνει σε προγράμματα κατάρτισης και εργασίας». 
  

 Τα συμπεράσματά μας είναι απαντήσεις σε υποθετικές κατασκευές που εμείς 
δημιουργήσαμε με το θεωρητικό μας μοντέλο. Άλλωστε οι απόψεις και οι στάσεις του 
πληθυσμού απέναντι στο δίκαιο και το εγκληματικό φαινόμενο είναι σαφές ότι συχνά 
χαρακτηρίζονται από ασάφεια και σύγχυση. Δεν μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες 
απαντήσεις για να διευκολυνθεί ο νομοθέτης. Αυτό, όμως είναι η δουλειά του 
ερευνητή. Η κωδικοποίηση των συμπερασμάτων δοσμένη βέβαια μέσα από την δική 
του οπτική γωνιά, είναι το όριο, αλλά και η συμβολή ταυτόχρονα κάθε ερευνητή. 
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ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ 
 
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ  
Παιδίατρος – Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής, Διευθύντρια Κοινωνικής Ιατρικής 
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

Εισαγωγή 
Η παιδική κακοποίηση από μακρού αναφέρεται στη λογοτεχνία, την τέχνη και 

την επιστήμη σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αναφορές βρεφοκτονίας, 
ακρωτηριασμού, εγκατάλειψης και άλλων μορφών βίας εναντίον των παιδιών 
ανάγονται σε αρχαίους πολιτισμούς. 

Ιστορικά κείμενα είναι πλήρη από περιγραφές ατημέλητων, αδύναμων και 
υποθρεψικών παιδιών διωγμένων από τις οικογένειές τους και παιδιών σεξουαλικά 
κακοποιημένων. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξαν φιλανθρωπικές ομάδες και άλλοι 
ασχολούμενοι με την παιδική ευημερία, οι οποίοι συνηγόρησαν για την προστασία 
των παιδιών. Το θέμα όμως, απέκτησε την προσοχή του ιατρικού κόσμου και του 
γενικού κοινού μόνον μετά το 1962 με τη δημοσίευση «Του συνδρόμου του 
καταχτυπημένου (λιανισμένου-battered) παιδιού» από τον Kempe. 

Ο όρος «Σύνδρομο κοπανισμένου παιδιού» επινοήθηκε για να χαρακτηρίσει τα 
κλινικά ευρήματα της σοβαρής σωματικής κακοποίησης σε μικρά παιδιά. Σήμερα, 
τεσσεράμισι δεκαετίες αργότερα, υπάρχει ξεκάθαρη μαρτυρία ότι η παιδική 
κακοποίηση είναι ένα σφαιρικό φαινόμενο. Εμφανίζεται με μια ποικιλία 
μορφών και είναι βαθιά ριζωμένο στις πολιτισμικές, οικονομικές και 
κοινωνικές πρακτικές. 

Η επίλυση αυτού του σφαιρικού προβλήματος, απαιτεί μια καλύτερη 
κατανόηση της εμφάνισής του σε διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς και των αιτιών 
και των επακόλουθών του. 

 
Πώς ορίζεται η παιδική κακοποίηση και παραμέληση 

Πολιτιστικά θέματα 
Μία σφαιρική προσέγγιση στην παιδική κακοποίηση πρέπει να λάβει υπ’ όψη 

τα διαφορετικά standards και προσδοκίες για τη γονική συμπεριφορά στις 
διαφορετικές κουλτούρες ανά τον κόσμο. Με άλλα λόγια, η κουλτούρα βοηθά να 
ορισθούν οι γενικά αποδεκτές αρχές για την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. 
Οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετικούς κανόνες για το ποιες γονικές 
πρακτικές είναι αποδεκτές. 

Υπάρχει, όμως, μία γενική συμφωνία σε όλες τις κουλτούρες, ότι η 
παιδική κακοποίηση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται και μια ομοφωνία 
άρνησης για τις πολύ σκληρές πρακτικές πειθαρχίας και τη σεξουαλική 
κακοποίηση. 
 

 
 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 45



Μορφές κακοποίησης 
Η παιδική κακοποίηση και παραμέληση περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

σωματικής και/ή συναισθηματικής κακοποίησης, σεξουαλικής 
κακοποίησης, παραμέλησης ή αμέλειας θεραπείας ή εμπορικής ή άλλης 
εκμετάλλευσης, που προκαλούν πραγματική ή δυνητική βλάβη στην 
παιδική υγεία, επιβίωση, ανάπτυξη ή αξιοπρέπεια και συμβαίνει μέσα στο 
πλαίσιο μιας σχέσης υπευθυνότητας, εμπιστοσύνης ή εξουσίας (Report of 
the Consultation on Child Abuse, Prevention, 29-31 March 1999, WHO, Geneva). 

Αυτός ο ορισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κακοποίησης, θα περιορισθώ σε 
πράξεις και παραλείψεις από γονείς και αυτούς που το φροντίζουν που έχουν σαν 
αποτέλεσμα βλάβες στο παιδί. 

Θα αναφερθώ στην επίπτωση, τις αιτίες και τα επακόλουθα τεσσάρων τύπων 
παιδικής κακοποίησης απ’ αυτούς που τα φροντίζουν. 

 
α) Σωματική κακοποίηση: Καθορίζεται με πράξεις, οι οποίες προκαλούν 
πραγματική ή δυνητική βλάβη στο παιδί. 

Τα τραύματα που προκαλούνται στο παιδί μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές. 
Σοβαρή βλάβη ή θάνατος σε κακοποιημένο παιδί προκαλείται συχνότερα σαν 
επακόλουθο τραύματος στο κεφάλι ή σε εσωτερικά όργανα. Τραύμα στο κεφάλι από 
κακοποίηση είναι η κοινότερη αιτία θανάτου σε παιδιά μικρότερα των 2 χρόνων. 
Επειδή η βία που ασκείται στο σώμα περνά μέσα από το δέρμα, τραύματα του 
δέρματος (αμυχές, εκδορές, αιματώματα, εκχυμώσεις) είναι σαφή σημεία 
κακοποίησης. Οι σκελετικές εκδηλώσεις κακοποίησης περιλαμβάνουν κατάγματα σε 
διαφορετική φάση επούλωσης, κατάγματα οστών που κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες σπάνια υπάρχουν και χαρακτηριστικά κατάγματα πλευρών και μακρών 
οστών. 

Το σύνδρομο του ταρακουνημένου βρέφους (shaken baby syndrome) 
είναι μία συχνή μορφή κακοποίησης σε πολύ μικρά βρέφη. Η πλειονότητα των 
ταρακουνημένων βρεφών είναι κάτω των 9 μηνών. Ενδοκρανιακές αιμορραγίες, 
αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς και μικρά “chip” κατάγματα στις κύριες 
αρθρώσεις των παιδικών άκρων μπορεί να προκληθούν από πολύ γρήγορο 
ταρακούνημα του βρέφους. 1/3 περίπου των σοβαρά ταρακουνημένων βρεφών 
πεθαίνουν και το πλείστον αυτών που επιβιώνουν υποφέρουν από σοβαρές 
μακροχρόνιες επιπτώσεις, όπως νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση ή 
τύφλωση. 

Το σύνδρομο του κοπανισμένου παιδιού. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται 
για να δείξει επανειλημμένα και καταστροφικά τραύματα στο δέρμα, τα οστά, ή το 
νευρικό σύστημα. Περιλαμβάνει παιδιά με πολλαπλά κατάγματα διαφορετικής ηλικίας, 
τραύμα στο κεφάλι και σπλαχνικό τραύμα με ενδείξεις επανειλημμένης επιβολής βίας. 

 
β) Σεξουαλική κακοποίηση: Καθορίζεται από πράξεις τις οποίες 
χρησιμοποιεί αυτός που φροντίζει το παιδί για τη δική του σεξουαλική 
ικανοποίηση. 

Μπορεί να διαγνωσθεί εξαιτίας σωματικών ή συμπεριφορικών συμπτωμάτων. 
Δεν είναι ασυνήθιστο τα σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά να έχουν συμπτώματα 
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λοίμωξης, τραύματα στη γεννητική περιοχή, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, χρόνιες 
ή επανειλημμένες ουρολοιμώξεις ή κολπίτιδες. Το συνηθέστερο είναι να έχουν 
προβλήματα συμπεριφοράς ή να αποκαλύπτουν την κακοποίηση σ’ αυτούς που τα 
φροντίζουν ή σε άλλους. Για να υπάρξει δυνατότητα ανακάλυψης της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης χρειάζεται ένας υψηλός δείκτης υποψίας και εξοικείωση με 
τις λεκτικές, συμπεριφορικές και σωματικές ενδείξεις της κακοποίησης. 
 
γ) Συναισθηματική κακοποίηση: Περιλαμβάνει την αποτυχία του γονιού ή 
του κηδεμόνα να προσφέρει κατάλληλο και υποστηρικτικό περιβάλλον και 
περιλαμβάνει πράξεις που έχουν δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη και 
ψυχική υγεία του παιδιού. Τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν περιορισμό της 
κινητικότητας του παιδιού, δυσφήμιση, εξευτελισμό, απειλές και 
εκφοβισμό, διακρίσεις, απόρριψη και άλλες μη σωματικές μορφές εχθρικής 
μεταχείρισης. 
 
δ) Απόρριψη: Αναφέρεται στην αποτυχία του γονιού να προσφέρει τα 
απαραίτητα για την ανάπτυξη του παιδιού του (όταν είναι σε θέση να το 
κάνει) σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: υγεία, 
εκπαίδευση, διατροφή, συναισθηματική ανάπτυξη, στέγη και ασφαλείς 
συνθήκες διαβίωσης. Η απόρριψη πρέπει να διαχωρισθεί από τις περιπτώσεις 
φτώχειας σε περιπτώσεις μόνον που υπάρχουν επαρκείς πόροι στην οικογένεια. 

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις απόρριψης που περιλαμβάνουν μη συμμόρφωση 
με τις συστάσεις για φροντίδα υγείας, αποτυχία αναζήτησης κατάλληλης ιατρικής 
φροντίδας, στέρηση τροφής που οδηγεί σε πείνα και υποθρεψία. Άλλες αιτίες 
ανησυχίας είναι η έκθεση των παιδιών στα ναρκωτικά και η ανεπαρκής προστασία 
από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, η εγκατάλειψη, η ανεπαρκής επίβλεψη, η 
φτωχή υγιεινή και η στέρηση εκπαίδευσης θεωρούνται ενδείξεις απόρριψης. 
 

Η έκταση του προβλήματος 
α) Θανατηφόρα κακοποίηση 

Σύμφωνα με την WHO, το 2000 υπήρξαν 57.000 ανθρωποκτονίες σε παιδιά 
μικρότερα των 15 χρόνων. Τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά 0-4 χρόνων είναι σε 
διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τα μεγαλύτερα 5-14 χρόνων για θάνατο. 

Ο κίνδυνος για θανατηφόρα κακοποίηση των παιδιών εξαρτάται από το 
οικονομικό επίπεδο μιας χώρας και περιοχής του κόσμου. 
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Ανθρωποκτονίες σε παιδιά κάτω των 5 χρόνων 
Χώρες ανάλογα με το εισόδημα Αγόρια Κορίτσια 

Χώρες Υψηλού Εισοδήματος 2,2/100.000 1,8/100.000 

Χώρες Μέσου Εισοδήματος 6,1/100.000 5,1/100.000 

Χώρες της Αφρικανικής Περιοχής 17,6/100.000 12,7/100.000 
 

Οι χαμηλότερες συχνότητες υπάρχουν σε χώρες υψηλού εισοδήματος, στις 
W.H.O. Ευρωπαϊκές και στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του Δυτικού 
Ειρηνικού. 

Ακόμα και στις εύπορες χώρες μπορεί να γίνει υποτίμηση της συχνότητας. 
Πολλές περιπτώσεις αιφνιδίου θανάτου ή ατυχημάτων σε επανεκτίμηση 
ανακαλύπτεται ότι ήταν ανθρωποκτονίες. 

 
β) Μη θανατηφόρα κακοποίηση 

Τα στοιχεία προέρχονται από επίσημες στατιστικές, από αναφορές 
περιπτώσεων και από πληθυσμιακές μελέτες. Αυτές οι πηγές μπορεί να διαφέρουν 
στην χρησιμότητά τους να περιγράψουν την πλήρη έκταση του προβλήματος. 
Σωματική κακοποίηση. Το 1995 σε μία έρευνα στις ΗΠΑ ρωτήθηκαν οι γονείς πώς 
πειθαρχούν τα παιδιά τους. Υπολογίσθηκε μια συχνότητα 4,9% από θετική απάντηση 
στις ακόλουθες συμπεριφορές: κτύπημα του παιδιού με αντικείμενο, αλλού από τους 
γλουτούς, κλώτσημα του παιδιού, κτύπημα του παιδιού και τρομοκράτηση του 
παιδιού με μαχαίρι ή όπλο. 
Σεξουαλική κακοποίηση. Ευρήματα από διεθνείς μελέτες το 1980 αποκαλύπτουν 
μια μέση επίπτωση για όλη τη διάρκεια ζωής της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 
20% για τις γυναίκες, 5-10% για τους άνδρες. Αν συμπεριληφθεί και η κακοποίηση 
από συνομηλίκους, τότε αυξάνεται κατά 9% (με φυσική επαφή) – 16% (χωρίς). 

 
γ) Σωματική τιμωρία (πειθαρχία) 

Η σωματική τιμωρία – με τη μορφή κτυπήματος, τσιμπήματος ή κλωτσιάς – 
είναι κοινωνικά και νομικά αποδεκτή στις περισσότερες χώρες. Σε πολλές είναι 
αποδεκτή στα σχολεία και άλλα ιδρύματα και σαν ποινή σε νεαρούς παραβάτες. Η 
Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού ζητά απ’ όλα τα κράτη να 
προστατέψουν τα παιδιά από «όλες τις μορφές φυσικής ή ψυχικής βίας» όταν 
βρίσκονται στη φροντίδα γονιών ή άλλων. Και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού έχει τονίσει ότι η σωματική τιμωρία είναι ασύμβατη με τη Σύμβαση. 

Πολλές χώρες μέχρι σήμερα έχουν απαγορεύσει τη σωματική τιμωρία στα 
σχολεία, παρόλα αυτά έρευνες δείχνουν ότι η σωματική τιμωρία παραμένει νόμιμη σε 
τουλάχιστον 60 χώρες για τους νεαρούς παραβάτες και σε τουλάχιστον 65 χώρες στα 
σχολεία και σε άλλα ιδρύματα. Η σωματική τιμωρία των παιδιών στο σπίτι είναι 
νομικά αποδεκτή σε όλες εκτός από 11 χώρες. Όταν η πρακτική δεν έρχεται σε 
αντίθεση με νομικές αλλαγές και εκπαίδευση του κοινού, οι λίγες υπάρχουσες μελέτες 
δείχνουν ότι η σωματική τιμωρία παραμένει εξαιρετικά συνηθισμένη. 

Η σωματική τιμωρία είναι επικίνδυνη για τα παιδιά. Άμεσα, σκοτώνει 
χιλιάδες παιδιών κάθε χρόνο και προκαλεί τραύματα και αναπηρίες σε πολύ 
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ευάλωτο στην κακοποίηση. Παρόλα αυτά, όταν θεωρούνται οι γονειϊκοί ή οι 
κοινωνικοί, δεν καθιστούν αυτοί οι παράγοντες κύριους παράγοντες κινδύνου. 

 
Χαρακτηριστικά της οικογένειας και του γονιού 

Μερικοί παράγοντες, όπως δημογραφικοί, σχετίζονται με την ποικιλία στον 
κίνδυνο, άλλοι σχετίζονται με ψυχολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά αυτού 
που φροντίζει το παιδί ή με στοιχεία του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
α) Φύλο  

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνότερα τη σωματική τιμωρία, αλλά οι άνδρες 
συχνότερα προκαλούν απειλητικά για τη ζωή εγκεφαλικά τραύματα, 
κατάγματα και άλλα θανατηφόρα τραύματα. 
Οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης σε αγόρια και κορίτσια είναι κυρίως 
άνδρες. Σε περιπτώσεις κοριτσιών, οι δράστες είναι άνδρες 90% και αγοριών 
63%-86%. 

β) Οικογενειακή δομή και πόροι 
Οι γονείς δράστες σωματικής κακοποίησης είναι πιθανότερο να είναι νέοι, 
μόνοι, φτωχοί, άνεργοι και να έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση. Οι μόνες μάνες 
τρεις φορές συχνότερα αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν σκληρή πειθαρχία απ’ 
ό,τι μητέρες σε οικογένεια με δύο γονείς. Χαμηλή εκπαίδευση και έλλειψη 
εισοδήματος για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας αυξάνει την 
πιθανότητα για σωματική βία εναντίον των παιδιών. 

γ) Μέγεθος οικογένειας και σύνθεση 
Το μέγεθος της οικογένειας αυξάνει τον κίνδυνο. Μελέτες στη Χιλή έδειξαν ότι 
οικογένειες με 4 και άνω παιδιά είχαν 3 φορές περισσότερη πιθανότητα να 
φερθούν βίαια στα παιδιά, απ’ ό,τι οικογένειες με λιγότερα παιδιά. Πολλά 
άτομα στο σπίτι αυξάνουν την πιθανότητα κακοποίησης. Ασταθή οικογενειακά 
περιβάλλοντα, με τη σύνθεση να αλλάζει συχνά καθώς άτομα μπαινοβγαίνουν, 
είναι ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε περιπτώσεις χρόνιας 
παραμέλησης. 

δ) Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφοράς 
Γονείς πιθανότερο να κακοποιήσουν σωματικά τα παιδιά τους έχουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, φτωχό έλεγχο παρορμήσεων, προβλήματα ψυχικής υγείας και 
δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι απορριπτικοί γονείς έχουν πολλά από 
τα ίδια προβλήματα, αλλά επίσης έχουν πρόβλημα στο σχεδιασμό σημαντικών 
γεγονότων ζωής, όπως του γάμου, της τεκνοποίησης ή της αναζήτησης 
δουλειάς. 
Πολλά απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά δοκιμάζουν τις γονικές ικανότητες και 
συνοδεύονται με διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις, ανικανότητα να 
αντεπεξέλθουν στο stress και δυσκολία να προσεγγίσουν κοινωνικά 
υποστηρικτικά συστήματα. 
Οι γονείς που κακοποιούν μπορεί επίσης να μην έχουν πληροφόρηση και να 
έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την ανάπτυξη του παιδιού τους. Η 
έρευνα έχει αποδείξει ότι δείχνουν μεγαλύτερο θυμό και ενόχληση στις 
ιδιοτροπίες και συμπεριφορές των παιδιών τους και ότι είναι λιγότερο 
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υποστηρικτικοί και φιλόστοργοι στα παιδιά τους και περισσότερο ελεγκτικοί, 
απαιτητικοί και εχθρικοί. 

ε) Προηγούμενο ιστορικό κακοποίησης 
Παρόλο που η εμπειρική έρευνα υποδεικνύει ότι υπάρχει συσχέτιση, η 
σημασία αυτού του παράγοντα κινδύνου έχει υπερτιμηθεί. Άλλοι παράγοντες 
που έχουν συνδεθεί με την παιδική κακοποίηση – όπως η νεαρή ηλικία των 
γονιών, stress, απομόνωση, πολλοί άνθρωποι στο σπίτι, κατάχρηση ουσιών 
και φτώχεια – μπορεί να είναι περισσότερο προγνωστικοί. 

στ) Βία στην οικογένεια 
Έχει βρεθεί ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη συζυγική βία και την παιδική 
κακοποίηση. Η ύπαρξη οικογενειακής βίας διπλασιάζει τον κίνδυνο 
κακοποίησης του παιδιού. Γνωστά θύματα παιδικής κακοποίησης αναφέρουν 
σε ποσοστό 40% οικογενειακή βία στο σπίτι. 

η) Άλλα χαρακτηριστικά 
Stress και κοινωνική απομόνωση συνδέονται με κακοποίηση. Θεωρείται ότι το 
stress που προκαλείται από αλλαγές εργασίας, απώλεια εισοδήματος, 
προβλήματα υγείας μπορεί να αυξήσει τις συγκρούσεις στην οικογένεια και να 
μειώσει την ικανότητα των μελών να αντέξουν ή να βρουν υποστήριξη. Σε 
μελέτη περίπτωσης – μάρτυρα που έγινε στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, 
βρέθηκε ότι σε μεγαλύτερο κίνδυνο ήταν τα παιδιά που ζούσαν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες. Ο κίνδυνος για κακοποίηση ήταν μικρότερος, 
ανάμεσα σε εκείνους που είχαν μεγαλύτερη ικανότητα για προσέγγιση 
κοινωνικής υποστήριξης. 
Η παιδική κακοποίηση σε πολλές μελέτες συνδέεται με χρήση ουσιών, αν και 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να διαχωρισθούν τα αποτελέσματα της 
χρήσης ναρκωτικών από τα συνοδά αυτής της συμπεριφοράς δηλ. την 
φτώχεια, πυκνοκατοίκηση, ψυχικές βλάβες και προβλήματα υγείας. 

 
Παράγοντες στην Κοινότητα 

α) Φτώχεια 
Πολυάριθμες μελέτες σε πολλές χώρες δείχνουν την υψηλή συσχέτιση 
ανάμεσα σε φτώχεια και παιδική κακοποίηση. Η συχνότητα κακοποίησης είναι 
μεγαλύτερη σε κοινότητες με υψηλά επίπεδα ανεργίας και συγκεντρωμένη 
φτώχεια. Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρόνια φτώχεια επηρεάζει αρνητικά τα 
παιδιά μέσα από την επίδρασή της στην γονεϊκή συμπεριφορά και τη 
διαθεσιμότητα πόρων στην κοινότητα. Οι κοινότητες με υψηλό επίπεδο 
φτώχειας έχουν επιδεινούμενες φυσικές και κοινωνικές υποδομές και 
λιγότερους πόρους και ανέσεις. 

β) Κοινωνική συνοχή (Κοινωνικό κεφάλαιο) 
Αντιπροσωπεύει τη συνοχή και την αλληλεγγύη που υπάρχει μέσα στις 
κοινότητες. Παιδιά που ζουν σε περιοχές με λιγότερη «κοινωνική συνοχή» ή 
κοινωνική επένδυση στην κοινότητα είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για 
κακοποίηση και έχουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα 
συμπεριφοράς. Αντίθετα, κοινωνικά δίκτυα και διασυνδέσεις στη γειτονιά είναι 
προστατευτικά για τα παιδιά. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα παιδιά που ζουν με 
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έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων κινδύνου – όπως φτώχεια, βία, ναρκωτικά 
και γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου – τα οποία φαίνεται να 
προστατεύονται από υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής. 

 
Κοινωνικοί παράγοντες 

• Πολιτιστικές αξίες και οικονομικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τις επιλογές 
των οικογενειών 

• Ανισότητες όσον αφορά το φύλο και το εισόδημα 
• Πολιτιστικοί κανόνες σχετικά με το φύλο, τις σχέσεις γονιού-παιδιού και 

ιδιωτικότητα της οικογένειας 
• Πολιτικές για το παιδί και την οικογένεια (όπως γονική άδεια, εργασία μητέρας 

και διευθετήσεις φύλαξης παιδιών) 
• Προληπτική ιατρική φροντίδα για βρέφη και παιδιά 
• Κοινωνικό προνοιακό σύστημα 
• Κοινωνική προστασία και ποινικό σύστημα 
• Μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις και πόλεμος 
Πολλοί από αυτούς του πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες μπορούν να 
επηρεάσουν την ικανότητα των γονιών να φροντίζουν τα παιδιά τους, 
αυξάνοντας ή μειώνοντας το stress που συνοδεύει την οικογενειακή ζωή. 

 
Επακόλουθα της παιδικής κακοποίησης 

α) Στην υγεία 
• Σωματικά  

Τραύματα θώρακα/κοιλιακά 
Τραύματα στον εγκέφαλο και το κεντρικό νευρικό σύστημα 
Αιματώματα  
Εγκαύματα 
Αναπηρία 
Κατάγματα 
Αμυχές και ουλές 
Οπτικές βλάβες 

• Σεξουαλικά και αναπαραγωγής 
Προβλήματα αναπαραγωγής 
Σεξουαλική δυσλειτουργία 
Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV/AIDS) 
Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 

• Ψυχολογικά και συμπεριφοράς 
Κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, κάπνισμα 
Διαταραχές στην αντίληψη 
Παραβατική, βίαια συμπεριφορά 
Κατάθλιψη και άγχος 
Καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
Διαταραχές διατροφής 
Αίσθημα ντροπής και ενοχής 
Υπερκινητικότητα 
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Φτωχές σχέσεις 
Φτωχή σχολική επίδοση 
Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
Διαταραχή μετατραυματικού stress 
Ψυχοσωματικές διαταραχές 
Αυτοκτονική και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

• Άλλες μακροχρόνιες επιπτώσεις  
Καρκίνος 
Χρόνια αναπνευστική νόσος 
Ινομυαλγία 
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 
Ισχαιμική καρδιακή νόσος 
Ηπατική νόσος 
Προβλήματα αναπαραγωγής, όπως στειρότητα 

  
Προφανής μηχανισμός για να εξηγήσει τα οργανικά προβλήματα είναι η 

υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, φτωχή 
δίαιτα, έλλειψη άσκησης. Τα σωματικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά 
επακόλουθα της κακοποίησης ποικίλουν μεταξύ των παιδιών, εξαρτώμενα από το 
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρισκόταν το παιδί όταν έγινε η κακοποίηση, τη 
σοβαρότητα, το χρονικό διάστημα που διήρκησε, τη σχέση παιδιού-δράστη και 
άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
 
β) Οικονομικά επακόλουθα 

Το κόστος για άμεση και μακροχρόνια φροντίδα των κακοποιημένων παιδιών 
είναι μεγάλο. Άμεσο κόστος συνδέεται με θεραπεία, επισκέψεις σε γιατρούς και 
νοσοκομεία, έμμεσο κόστος συνδέεται με απώλεια παραγωγικότητας, ανικανότητα, 
κακή ποιότητα ζωής και πρόωρο θάνατο. Υπάρχει επίσης κόστος από το ποινικό 
σύστημα δικαιοσύνης που περιλαμβάνει: 

• έξοδα που αφορούν τη σύλληψη και ποινική δίωξη των δραστών 
• κόπος των προνοιακών κοινωνικών υπηρεσιών για έρευνα σε περίπτωση 

αναφοράς κακοποίησης 
• κόστος για ανάδοχη φροντίδα 
• κόστος για το εκπαιδευτικό σύστημα 
• κόστος στην παραγωγή που συνδέεται με απουσίες και χαμηλή 

παραγωγικότητα 
Το 1996 στις ΗΠΑ υπολογίσθηκε κόστος 12,4 δις US δολάρια 

(περιλαμβάνοντας μελλοντικές απώλειες μισθών, εκπαιδευτικό κόστος και υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας ενηλίκων). 

Στην Αγγλία το ετήσιο κόστος υπολογίσθηκε σε 1,2 δις δολάρια μόνον για 
άμεσες προνοιακές και ποινικές υπηρεσίες. 
 
Τι μπορεί να γίνει για να προληφθεί η παιδική κακοποίηση και παραμέληση 
1) Υποστήριξη της οικογένειας 
α) Εκπαίδευση και βοήθεια στους γονείς 
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Πολυάριθμες παρεμβάσεις για βελτίωση των γονικών πρακτικών και 
υποστήριξη των οικογενειών έχουν αναπτυχθεί. Αυτά τα προγράμματα εκπαιδεύουν 
τους γονείς στην ανάπτυξη των παιδιών και τους βοηθούν να βελτιώσουν τις 
ικανότητές τους να χειρισθούν τα παιδιά τους. Ενώ αρχικά τα περισσότερα 
προγράμματα απευθύνονταν σε οικογένειες υψηλού κινδύνου ή αυτές που 
κακοποιούσαν τα παιδιά, τώρα θεωρείται ότι η προσφορά εκπαίδευσης σ’ αυτά τα 
θέματα για όλους τους γονείς ή τους μελλοντικούς γονείς μπορεί να είναι επωφελής. 
Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στη μείωση της νεανικής 
βίας, αλλά λίγες μελέτες έχουν ειδικά εξετάσει την επίδραση αυτών των 
προγραμμάτων στη συχνότητα της κακοποίησης και παραμέλησης. Αντ’ αυτού, 
μελετήθηκαν άλλα αποτελέσματα, όπως η γονική ικανότητα και επάρκεια, η 
σύγκρουση παιδιού-γονιού και η γονική ψυχική υγεία, για να εκτιμηθεί η 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 

Σε μακρόχρονη εκτίμηση βρέθηκε ότι υπήρχε ένας μικρότερος κίνδυνος για 
κακοποίηση από τις μητέρες που είχαν εκπαίδευση στη γονεϊκότητα. 
 
β) Επισκέψεις στο σπίτι και άλλα οικογενειακά υποστηρικτικά 
προγράμματα 

Αυτή η παρέμβαση είναι η περισσότερο υποσχόμενη για πρόληψη πολλών 
αρνητικών εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της νεανικής βίας και της παιδικής 
κακοποίησης.  

Στη διάρκεια της επίσκεψης προσφέρονται πληροφορίες, υποστήριξη και άλλες 
υπηρεσίες για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της οικογένειας. Υπάρχουν 
διαφορετικά μοντέλα, σε άλλα υπάρχουν επισκέψεις σ’ όλες τις οικογένειες, ενώ άλλα 
εστιάζονται σε οικογένειες σε κίνδυνο για βία, όπως στους γονείς για πρώτη φορά, 
στους μόνους και έφηβους γονείς που ζουν σε κοινότητες με μεγάλη φτώχεια. Μια 
από τις μακροχρόνιες έρευνες για τα αποτελέσματα της επίσκεψης στο σπίτι, έδειξε 
ότι 15 χρόνια μετά από τη γέννηση του πρώτου παιδιού, οι μητέρες που είχαν δεχθεί 
επισκέψεις από νοσηλεύτριες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στη βρεφική ηλικία 
του παιδιού τους, ήταν λιγότερο πιθανόν να κακοποιήσουν τα παιδιά τους σε σχέση 
με αυτές που δεν είχαν τέτοιου είδους επισκέψεις. 
γ) Εντατικές υπηρεσίες διατήρησης της οικογένειας 

Αυτές οι υπηρεσίες σχεδιάστηκαν για να κρατήσουν την οικογένεια μαζί και να 
προλάβουν την τοποθέτηση των παιδιών σε υποκατάστατη φροντίδα. 

Απευθύνονταν σε οικογένειες που κακοποίησαν τα παιδιά τους και ήταν 
σύντομες (λίγες εβδομάδες ή μήνες) και εντατικές (10-30 ώρες την εβδομάδα 
αφιερωμένες στη συγκεκριμένη οικογένεια είτε στο σπίτι ή σε άλλο χώρο οικείο για 
το παιδί). Πολλές υπηρεσίες προσφέρονταν, ανάλογα με τις ανάγκες, από διαφόρων 
ειδών θεραπείες και πρακτικές υπηρεσίες, όπως προσωρινό επίδομα ενοικίου. 

Μια μετανάλυση από διάφορα προγράμματα εντατικής παρέμβασης βρήκε ότι 
τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα εκεί που υπήρχε μεγαλύτερη ανάμιξη των 
συμμετεχόντων, όταν χρησιμοποιούνταν προσέγγιση που δομούσε πάνω στις 
δυνάμεις της οικογένειας και υπήρχε κοινωνική υποστήριξη. 
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2) Μέτρα υπηρεσιών υγείας 
α) Ανίχνευση από τους επαγγελματίας υγείας 

Μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και άσκησης. 
 
β) Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για βελτίωση της 
ανακάλυψης και της αναφοράς της κακοποίησης, καθώς και της γνώσης των 
διαθέσιμων υπηρεσιών στην κοινότητα. 

Η ανίχνευση όμως απαιτεί ειδικές τεχνικές συνέντευξης, τύπους σωματικής 
εξέτασης και επίσης χρειάζεται επαγγελματίες σε εγρήγορση να αναγνωρίσουν 
παράγοντες κινδύνου που υποδεικνύουν κακοποίηση. 

Η εκτίμηση αυτών των προγραμμάτων επικεντρώθηκε ειδικά στη γνώση των 
επαγγελματιών, το αποτέλεσμα όμως στην προσφορά υπηρεσιών και την παραπομπή 
των παιδιών δεν είναι γνωστό. 
 
3) Θεραπευτικές προσεγγίσεις 
α) Υπηρεσίες για τα θύματα 

Θεραπευτική φροντίδα ημέρας, με θεραπεία και ειδικές μεθόδους σε 
πρόγραμμα παιδικού σταθμού, με έμφαση στη βελτίωση των νοητικών και 
αναπτυξιακών δεξιοτήτων, ήταν η δημοφιλέστερη προσέγγιση. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε επίσης θεραπεία και εκπαίδευση των γονιών. Δεν υπάρχει εκτίμηση για 
την αποτελεσματικότητα. 
β) Υπηρεσίες για παιδιά που ήταν μάρτυρες βίας 

Αυτά τα παιδιά είναι πιθανότερο να αναπαράγουν, σαν ενήλικες, 
δυσλειτουργικές σχέσεις στις δικές τους οικογένειες. 
γ) Υπηρεσίες για ενήλικες που κακοποιήθηκαν σαν παιδιά 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ ιστορικού παιδικής κακοποίησης και διαφόρων 
καταστάσεων, όπως κατάχρησης ουσιών, ψυχικών προβλημάτων και εξάρτησης από 
το αλκοόλ. 
 
4) Νομικά και σχετικά μέτρα 
 Υποχρεωτική και εθελοντική αναφορά 

Πρόσφατη διεθνής έρευνα αποκάλυψε ότι από 58 χώρες που μετέχουν, 33 
είχαν νόμους για υποχρεωτική αναφορά και 20 για εθελοντική. 

Οι υποχρεωτικοί νόμοι είναι δυνητικά χρήσιμοι για συλλογή στοιχείων, αλλά 
δεν είναι γνωστό πόσο αποτελεσματικοί είναι στην πρόληψη. Κριτικές αυτής της 
προσέγγισης έχουν εγείρει διάφορες επιφυλάξεις, όπως αν οι χαμηλά 
χρηματοδοτούμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι σε θέση να ωφελήσουν παιδί και 
οικογένεια και αν αντίθετα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό με δημιουργία 
ψεύτικων ελπίδων (Σύστημα των εμπιστευτικών γιατρών στην Ολλανδία και Σώμα 
παιδικής φροντίδας και προστασίας). 
 Υπηρεσίες παιδικής προστασίας 

Υπάρχει λίγη έρευνα για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στην 
ελάττωση της κακοποίησης. 
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 Ομάδες ανασκόπησης παιδικών θανάτων 
 Πολιτικές σύλληψης και τιμωρίας για τους δράστες 
 Υποχρεωτική θεραπεία για τους δράστες 

Μόνον η θεραπεία με τη θέλησή τους είναι επιτυχής. 
 
5) Προσπάθειες βασισμένες στην κοινότητα 
 Σχολικά προγράμματα 

Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για να προστατευθούν από 
σεξουαλική κακοποίηση. 
 Καμπάνιες πρόληψης και εκπαίδευσης 
 Παρεμβάσεις για αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στην κοινότητα 

 
6) Κοινωνική προσέγγιση 
 Εθνικές πολιτικές και προγράμματα 
 Διεθνείς κανόνες 

Το 1989 η Γενική Συνέλευση των Η.Ε. υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αναγνωρίζει και συνιστά σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των παιδιών. Το άρθρο 19 καλεί για νομοθετικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές πράξεις για την προστασία των παιδιών από όλες τις 
μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και παραμέλησης. 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές αποτέλεσμα της Σύμβασης στην 
παιδική κακοποίηση. Οι περισσότερες χώρες περιλαμβάνουν την προστασία του 
παιδιού στο οικογενειακό δίκαιο, δυσκολεύοντας έτσι το συμπέρασμα για το 
αποτέλεσμα της επικύρωσης της Σύμβασης στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης. 

Υπάρχει ανάγκη για τις περισσότερες χώρες να ενσωματώσουν τα δικαιώματα 
των παιδιών στην κοινωνική τους πολιτική και να υποχρεώσουν τα δημόσια ιδρύματα 
να εφαρμόσουν τα δικαιώματα. 

 
Η παιδική κακοποίηση είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. 

Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν για το πρόβλημα. Σε πολλές χώρες, υπάρχει 
μικρή αναγνώριση. Η αναγνώριση όμως και η ευαισθητοποίηση, αν και είναι 
απαραίτητα στοιχεία για αποτελεσματική πρόληψη, αποτελούν μόνον μέρος της 
λύσης του προβλήματος.  

Οι προσπάθειες δεν πρέπει να εστιάζονται μόνο στα θύματα και στους 
δράστες, χωρίς να θίγουν τη ρίζα του προβλήματος. Με αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της φτώχειας, βελτίωση της εκπαίδευσης, ευκαιρίες για εργασία, 
αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας παιδικής φροντίδας, η συχνότητα της 
παιδικής κακοποίησης θα ελαττωθεί. 

Οι προσπάθειες πρόληψης και οι πολιτικές πρέπει να απευθύνονται άμεσα στα 
παιδιά, στους γονείς και αυτούς που τα φροντίζουν, καθώς και στο περιβάλλον στο 
οποίο ζουν με σκοπό να προλάβουν πιθανή κακοποίηση και να χειρισθούν 
αποτελεσματικά τις υπάρχουσες περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης. 

Μόνο με συμφωνημένες και συντονισμένες προσπάθειες ενός ολόκληρου 
εύρους τομέων μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. 
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Β. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 
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Η ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ, Η 
ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ  
 
ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
Παιδοψυχίατρος 
Αναπλ. Διευθυντής 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Α Γεώργιος Γεννηματάς 
 
Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο συνέδριο για το κάθε ένα από τα 
τρία μέρη του τίτλου, αλλά ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι περιορισμένος 
και έτσι θα ήθελα να επικεντρωθώ στα διάφορα διλήμματα και προβλήματα με τα 
οποία συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος ο ειδικός που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού 
του δύσκολου έργου. 
θα αναφερθώ περιληπτικά στον τρόπο με τον οποίο ένας παιδοψυχίατρος, που 
εργάζεται σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, προσεγγίζει το “καυτό” θέμα της 
παιδοψυχιατρικής εκτίμησης του παιδιού θύματος και τη συγγραφή της 
ψυχιατροδικαστικής έκθεσης. 
 
Παραπομπές 
Στο Κ.Ψ.Υ του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς η Παιδοψυχιατρική 
Υπηρεσία δέχεται παραπομπές από : 

1. Γονείς   3. Ανακριτές 
 2. Εισαγγελία Ανηλίκων 4. Εφετείο 
Το αίτημα για ψυχιατροδικαστική έκθεση συνήθως φτάνει σ’ εμάς με δύο τρόπους. Ο 
ένας τρόπος είναι η παραπομπή κάποιου παιδιού που δεν γνωρίζουμε, από τις νομικές 
υπηρεσίες. Άλλες φορές κατά τη διάρκεια της παιδοψυχιατρικής εξέτασης ή 
θεραπείας ενός παιδιού, βγαίνουν στην επιφάνεια θέματα κακοποίησης, με 
αποτέλεσμα ο γονέας να ζητήσει έκθεση για δικαστική χρήση. 
 
Πληροφορίες - ιστορικό 
Όταν υπάρχει αίτημα για παιδοψυχιατρική εκτίμηση ενός παιδιού είναι σημαντικό να 
υπάρχει η συνεργασία και των δύο γονέων. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν 
υπάρχει αίτημα για ψυχιατροδικαστική έκθεση.  
Γίνονται πάντα μεγάλες προσπάθειες από τη δική μας πλευρά ούτως ώστε να 
πάρουμε ιστορικό και από τους δύο γονείς, έστω και αν αυτό γίνει σε ξεχωριστές 
συναντήσεις. Πολλές φορές υπάρχει πίεση χρόνου ή πίεση από τον ένα γονέα για να 
ξεκινήσει η εξέταση του παιδιού, χωρίς να έχει γίνει πρώτα συνάντηση με τον άλλο 
γονέα. Η πείρα όμως έχει δείξει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ο γονέας με το αρχικό 
αίτημα για ψυχιατροδικαστική έκθεση προσπαθεί να αποφύγει με διάφορους τρόπους 
και δικαιολογίες την προσέλευση του άλλου γονέα, και είναι αυτός με τη μεγαλύτερη 
ψυχοπαθολογία.  
Σε πρώτη φάση ζητάμε από τον ένα γονέα να ενημερώσει ο ίδιος ή η ίδια, για τα 
ραντεβού, τον άλλο γονέα ή αυτό να γίνει μέσω του δικηγόρου τους. Αν αυτό δεν 
έχει αποτέλεσμα τότε η πρόσκληση γίνεται μέσω τηλεφώνου και καταγράφεται 
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πάντα στον ιατρικό φάκελο, ή μέσω επιστολής, όταν η τηλεφωνική επικοινωνία δεν 
είναι δυνατή. 
Φυσικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία κάποιες φορές υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως 
παραδείγματος χάριν όταν ο ένας γονέας είναι προφυλακισμένος ή νοσηλεύεται σε 
ψυχιατρική κλινική. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ειδικός πρέπει να κρίνει αν είναι 
απαραίτητο ή δυνατόν να συναντήσει και τους δύο γονείς. 
Μερικές φορές οι πληροφορίες από τους γονείς είναι τόσο ανεπαρκείς ή τόσο 
υπερβολικά αντικρουόμενες,  που θεωρείται αναγκαίο να προσκληθεί και κάποιο άλλο 
σημαντικό πρόσωπο από τη ζωή του παιδιού, όπως θείος, θεία, παππούς, γιαγιά. 
Συχνά επίσης χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με κάποιον εκπαιδευτικό που γνωρίζει 
καλά το παιδί, ούτως ώστε να έχουμε πληροφορίες για το πως λειτουργεί το παιδί 
στο σχολικό πλαίσιο. 
Μια άλλη σημαντική πηγή πληροφοριών είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν 
εμπλακεί στην υπόθεση και ειδικά όταν υπάρχει έκθεση κοινωνικής έρευνας των 
συνθηκών διαβίωσης του παιδιού. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές, λόγω απορρήτου, 
δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 
Όταν αναλαμβάνουμε μια πραγματογνωμοσύνη, σε αντίθεση με τη συνήθη 
εισαγγελική εντολή, συνήθως παραλαμβάνουμε και μια πληθώρα νομικών εγγράφων 
από διάφορες πηγές, δηλαδή από γονείς, δικηγόρους, ανακριτικές αρχές και από το 
Εφετείο. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν εκθέσεις από άλλους ειδικούς ψυχικής 
υγείας, που έχουν ήδη εξετάσει το παιδί, προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και 
άπειρα εξώδικα. Ο ειδικός χρειάζεται να μελετήσει προσεκτικά όλα αυτά τα στοιχεία. 
Κάποια από αυτά τα έγγραφα περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες και άλλα απλώς 
επιδεικνύουν την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των αντιπάλων πλευρών, χωρίς όμως 
να βοηθούν ιδιαίτερα τον πραγματογνώμονα. Όταν ο ειδικός θεωρεί ότι δεν έχει στα 
χέρια του όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μερικές φορές αξίζει τον κόπο να 
επικοινωνήσει με τη γραμματεία της εκάστοτε νομικής αρχής, η οποία μπορεί να του 
επιτρέψει πρόσβαση στο φάκελο ή σε άλλα έγγραφα που μπορεί να χρειάζεται. 
Στην Αγγλία όταν αποδεχόμουν το ρόλο του πραγματογνώμονα, μέσα στα πρώτα 
νομικά έγγραφα που παραλάμβανα, ήταν και οι πρώτες καταθέσεις των 
εμπλεκομένων και των μαρτύρων στις αστυνομικές αρχές. Αυτά τα έγγραφα 
περιείχαν πληροφορίες που κάποιες φορές χάνονται στην πορεία, ειδικά όταν περάσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της κατάθεσης και της εξέτασης του θύματος από 
τον πραγματογνώμονα, καθώς και λόγω ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών του 
θύματος. 
 
Πότε; 
Τις περισσότερες φορές τα αιτήματα από τους γονείς και από την εισαγγελία έχουν 
τη μορφή του επείγοντος. Οι γονείς ζητούν άμεση εξέταση του παιδιού τους, όχι 
πάντα με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία του παιδιού, αλλά διότι ο νομικός τους 
σύμβουλος πιέζει για μία έκθεση η οποία θεωρεί ότι θα τους βοηθήσει στα θέματα 
επιμέλειας ή στην απομάκρυνση του άλλου γονέα από την οικογενειακή εστία. 
Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι ευαισθητοποιημένες στα θέματα κακοποίησης, 
αλλά πάντα υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα όπως ο χρόνος και ο φόρτος 
εργασίας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο 
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μπορούμε όσον αφορά το χρόνο εξέτασης. Αν υπάρχουν υπόνοιες συνεχιζόμενης 
σεξουαλικής, σωματικής ή συναισθηματικής κακοποίησης, η προστασία του παιδιού 
δεν πρέπει να είναι εξαρτώμενη από το χρόνο εξέτασης. Ο γονέας φέρει την ευθύνη 
για το παιδί του και πρέπει να βρει τρόπους για να το προστατέψει χρησιμοποιώντας 
νομικά μέσα, όπως π.χ. ασφαλιστικά μέτρα. 
 
Διάρκεια  
Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση του παιδιού θύματος είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η 
οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, πείρα και χρόνο. Για να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες διαγνωστικές συναντήσεις μπορεί να χρειαστούν πολλές εβδομάδες και 
κάποιες φορές, μήνες.  
Ο απαραίτητος χρόνος είναι διαφορετικός στην κάθε περίπτωση κακοποίησης και 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι γονείς και 
οι νομικοί τους σύμβουλοι ότι δεν είμαστε μια ανακριτική αρχή. Ένα κακοποιημένο 
παιδί, που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς τους ενήλικες, που έχει απειληθεί, 
που μπορεί να νιώθει ενοχές ή ντροπή, που φοβάται ότι αν μιλήσει θα συμβεί κάτι 
κακό στο ίδιο ή σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, χρειάζεται χρόνο για να 
αποκτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ειδικό και να εκμυστηρευτεί αυτά που του 
έχουν συμβεί.  Περισσότερος χρόνος μπορεί επίσης να χρειαστεί όταν το θύμα είναι 
μικρής ηλικίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λόγο όπως ένα παιδί μεγαλύτερης 
ηλικίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ειδικός καλείται να πάρει πληροφορίες από τις 
ζωγραφιές και το παιχνίδι του παιδιού (1,2). Συχνά το παιδί ταυτίζεται με τον ένα ή 
με τον άλλο γονέα και κάποιες φορές μπορεί να δίνει αναληθείς πληροφορίες ή να 
είναι «μιλημένο» από τον γονιό. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ειδικός χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσει να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα, τι είναι 
φαντασία και τι είναι ψέμα. Βιαστικές εκτιμήσεις μπορεί να επηρεάσουν 
ανεπανόρθωτα το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας του. 
  
Πως; 
Θεωρώ ότι όταν ένα παιδί εξετάζεται με απώτερο σκοπό την ψυχιατροδικαστική 
έκθεση, πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που δίνει μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στο δικαστήριο. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν το παιδί είναι μεγαλύτερης 
ηλικίας ή όταν έχει αποκτήσει μία ψυχοθεραπευτική σχέση με τον παιδοψυχίατρό του 
και στην πορεία έρχεται το αίτημα για έκθεση. Αυτό, κάποιες φορές μπορεί να 
λειτουργήσει ανασταλτικά για το παιδί, ειδικά όταν οι ερωτήσεις αφορούν τους 
γονείς ή στενά συγγενικά πρόσωπα. Εάν όμως παραβλέψουμε να το ενημερώσουμε, 
είναι πολύ πιθανόν να χάσει την εμπιστοσύνη του στους ειδικούς και να κάψουμε το 
χαρτί μας ως θεραπευτές.  Ο ρόλος μας στην προστασία του θύματος είναι 
σημαντικός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο 
θεραπευτικός μας ρόλος. 
Κάτι που βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι όταν οι γονείς 
πάνε το παιδί τους στις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες μόνο για τη δικαστική έκθεση. 
Πολλές φορές, μετά τη λήξη της παιδοψυχιατρικής εξέτασης και την συγγραφή της 
ψυχιατροδικαστικής έκθεσης, προτείνουμε ψυχοθεραπευτική βοήθεια για το θύμα 
αλλά κάποιοι γονείς δεν ξαναέρχονται σε επαφή με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Σ’ 
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αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί θύμα μπορεί να προστατεύεται από το θύτη αλλά δεν 
έχει την απαραίτητη βοήθεια για να ξεπεράσει αυτά που του έχουν συμβεί και να 
αντιμετωπίσει τις αλλαγές στη ζωή του. Όταν το παιδί εξετάζεται από μία υπηρεσία ή 
έναν πραγματογνώμονα για ιατροδικαστική έκθεση, είναι σημαντικό να ξεχωρίζει το 
ιατροδικαστικό από το θεραπευτικό κομμάτι και να αναλαμβάνει κάποιος άλλος τη 
θεραπεία. 
 
Το περιεχόμενο της έκθεσης 
H «περιληπτική» ψυχιατροδικαστική έκθεση (σύντομη και χωρίς να παίρνει θέση), 
συνήθως προς την εισαγγελία, δεν βοηθά κανέναν. Δεν βοηθά την οικογένεια, αλλά 
ούτε και τις δικαστικές υπηρεσίες, οι οποίες θα αναγκαστούν να ζητήσουν 
επανεξέταση του θύματος από άλλον ειδικό, μια διαδικασία η οποία συνεχίζει την 
κακοποίηση του θύματος. Γιατί λοιπόν κάποιες φορές, γράφονται τέτοιου τύπου 
εκθέσεις; 
1. Ο Παιδοψυχίατρος μπορεί να μην έχει την απαραίτητη πείρα ή εκπαίδευση για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα των νομικών υπηρεσιών. 
2. Συχνά εκκρεμεί πάνω από το κεφάλι του ειδικού η απειλή της μήνυσης, για 
συκοφαντική δυσφήμηση και η πιθανότητα μιας μακροχρόνιας δίκης, η οποία μπορεί 
να συνοδεύεται από μεγάλο ψυχικό και οικονομικό κόστος. Σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, οι πραγματογνώμονες προστατεύονται από εξειδικευμένες ασφαλιστικές 
εταιρίες (π.χ την Medical Protection Society και την Medical Defense Union), οι 
οποίες προσφέρουν κάλυψη γι’αυτόν το τύπο εργασίας. Επίσης στην Αγγλία, όταν η  
εξέταση και η έκθεση γίνονται στο εργασιακό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, ο ειδικός προστατεύεται μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης του εκάστοτε 
νοσοκομείου στο οποίο εργάζεται. 
Η Παιδοψυχιατρική Εταιρία είχε κάνει μεγάλες προσπάθειες πριν μερικά χρόνια, για 
να προσεγγίσει ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, με σκοπό την κάλυψη των μελών 
της. Δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες δεν έφεραν τα αποτελέσματα τα οποία θα 
θέλαμε και σε μεγάλο βαθμό παραμένουμε ακάλυπτοι. Επίσης, κάποιες από τις ξένες 
εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες είχαν μέχρι πρόσφατα αντιπροσώπους στην 
Ελλάδα, αλλά τα ασφάλιστρα τα οποία ζητούσαν ήταν απαγορευτικά για εμάς, διότι 
μάλλον δεν ήταν προσαρμοσμένα στα εισοδήματα των Ελλήνων Παιδοψυχιάτρων και 
στις αποζημιώσεις που εκδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια.  
3. Η ψυχιατροδικαστική έκθεση είναι ένα δύσκολο κομμάτι δουλειάς το οποίο στη 
χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, τις περισσότερες φορές δεν αμείβεται. 
Όταν υπάρχουν τα ανωτέρω προβλήματα της νομικής κάλυψης, της έλλειψης 
εκπαίδευσης και της έλλειψης χρόνου, μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί συνάδελφοι 
θα αναλάβουν αυτό το έργο με μεγάλη αμφιθυμία, γράφοντας μια έκθεση με 
αμυντικό τρόπο, προσπαθώντας να προστατέψουν τον εαυτό τους από μια μήνυση. 
 
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συχνά μας απασχολεί, είναι η ψυχική υγεία των 
γονέων του θύματος. Κάποιοι από εμάς έχουν περισσότερη και άλλοι λιγότερη πείρα 
στην ψυχιατρική ενηλίκων, αλλά δεν είμαστε Ψυχίατροι Ενηλίκων. Όταν υπάρχουν 
υποψίες ψυχιατρικής ασθένειας ή διαταραχής προσωπικότητας στον ένα ή και στους 
δύο γονείς, είναι καθήκον μας να ζητήσουμε την ψυχιατρική εξέταση του γονέα/ων 
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από ψυχίατρο ενηλίκων. Κάποιες φορές η πρότασή μας εισακούγεται από την 
εισαγγελία ανηλίκων και άλλες φορές όχι. Η πρόταση για ψυχιατρική εξέταση του 
γονέα/ων γίνεται όχι για να φύγει η ευθύνη από τα χέρια μας, αλλά για να έχουμε τη 
σωστή εκτίμηση της ψυχικής υγείας των γονέων.  
 
Το πόρισμα 
Πρέπει να δεχτούμε ότι εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν είμαστε  ούτε 
θεοί, ούτε ντετέκτιβ. Ο παιδοψυχίατρος δεν μπορεί να έχει σε όλες τις περιπτώσεις 
ξεκάθαρη άποψη κατά πόσο ένα παιδί έχει κακοποιηθεί ή όχι. Κάτι που με έχει 
βοηθήσει προσωπικά στο παρελθόν είναι η έννοια του possible  και probable, του 
δυνατόν και του πιθανόν. Οποιοδήποτε από τα παιδιά που έχουν παραπεμφθεί στις 
υπηρεσίες μας ως θύματα, μπορεί να έχει κακοποιηθεί. Όταν εμείς δεν είμαστε 
σίγουροι, καλούμαστε να κάνουμε χρήση των νόμων των πιθανοτήτων. Αξιολογούμε 
την ψυχική κατάσταση του παιδιού, τις θετικές και αρνητικές ενδείξεις από την 
παιδοψυχιατρική εξέταση και καταθέτοντάς τες στην έκθεσή μας, αναφέρουμε αυτό 
που θεωρούμε πιο πιθανό, αφήνοντας τους δικαστές να αποφασίσουν. Εάν κληθείτε 
ως μάρτυρας δικαστηρίου σε μία τέτοια υπόθεση, ο δικηγόρος του θύτη μπορεί να 
σας ρωτήσει εάν μπορεί να έχετε κάνει λάθος ή εάν μπορεί οι κατηγορίες να είναι 
κατασκευάσματα. Σε πολλές περιπτώσεις η απάντηση είναι ναι, μπορεί, αλλά 
σημαντικό είναι να αναφερθεί το τι είναι πιο πιθανό.  
Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι θετικές και οι αρνητικές ενδείξεις φέρουν την ίδια 
βαρύτητα και ο παιδοψυχίατρος δεν μπορεί να έχει άποψη, ούτε χρησιμοποιώντας τις 
πιθανότητες. Αυτό δεν είναι πάντα αρεστό στις νομικές υπηρεσίες, οι οποίες κάποιες 
φορές θεωρούν ότι δεν θέλουμε να πάρουμε θέση.  
Σε μια υπόθεση που είχα εμπλακεί, πριν περίπου ένα χρόνο, όταν έφτασαν τα 
έγγραφα στα χέρια μου, ανακάλυψα ότι ήμουν ο πέμπτος παιδοψυχίατρος στη σειρά 
που θα εξέταζε το θύμα. Αυτό με θορύβησε ιδιαίτερα, αλλά παρά τις αντιρρήσεις 
μου, η ανακρίτρια επέμενε ότι το παιδί έπρεπε να εξεταστεί για άλλη μία φορά, διότι 
οι εκθέσεις που είχε λάβει, είχαν μεταξύ τους αντίθετες απόψεις. Τελειώνοντας την 
πραγματογνωμοσύνη, έμεινα με την αίσθηση ότι συμμετείχα και εγώ στην 
κακοποίηση αυτού του παιδιού. 
Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί κατηγορούνται για κακοποίηση, αλλά λίγοι 
είναι αυτοί που καταδικάζονται. Δεν θα έπρεπε όμως η καταδίκη και η φυλάκιση να 
θεωρείται ο μόνος τρόπος προστασίας του ανηλίκου.  
Στην Αγγλία, όταν ένα παιδί θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο κακοποίησης, τότε το 
όνομά του μπαίνει στο «at risk register» ή «Child Protection Register». Αυτό είναι 
ένα αρχείο που διατηρούν οι υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες αναλαμβάνουν την επιτήρηση του παιδιού και της οικογένειας. Κάποιες 
φορές αυτή η επιτήρηση περιλαμβάνει την εποπτεία επικοινωνίας, όταν οι γονείς είναι 
χωρισμένοι ή σε διάσταση. Η τοποθέτηση  του  ονόματος του παιδιού στο αρχείο 
γίνεται ανεξαρτήτως της αθώωσης του θύτη, λόγω έλλειψης στοιχείων. Το όνομα 
του παιδιού αφαιρείται από το αρχείο, μόνο όταν τα επίπεδα κινδύνου κακοποίησης 
μειωθούν σημαντικά (3). Αυτό φυσικά δεν προστατεύει άλλα πιθανά θύματα, ειδικά 
στις περιπτώσεις παιδεραστίας.  
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Ένας άλλος τρόπος προστασίας των παιδιών, ήταν η διατήρηση ενός άλλου αρχείου 
που κρατούσαν οι αστυνομικές αρχές (4,5), που περιλάμβανε τα ονόματα υπόπτων ή 
ατόμων με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση ( ViSOR – Violent and Sex Offender 
Register). Τα ονόματα αυτών των ατόμων μεταβιβάζονταν στο τοπικό αστυνομικό 
τμήμα κάθε φορά που μετακόμιζαν. Δεν γνωρίζω όμως αν θα μπορούσε να υπάρχει 
κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα με την παρούσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. 
 
Μετά την έκθεση 
Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σοβαρά κομμάτια της δουλειάς μας, μετά το πέρας της 
ψυχιατροδικαστικής έκθεσης, είναι η ψυχολογική  προετοιμασία του παιδιού για το 
δικαστήριο. Στις περιπτώσεις που η παιδοψυχιατρική εξέταση ή η θεραπεία έχει 
ξεκινήσει πριν το αίτημα για ψυχιατροδικαστική έκθεση, είναι αυτονόητο ότι ο 
θεραπευτής θα εμπλακεί και στη προετοιμασία του θύματος για το δικαστήριο. Στις 
άλλες περιπτώσεις, όπου το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη έρχεται από τις 
ανακριτικές αρχές ή από το εφετείο, οι οικογένειες έχουν την τάση να χάνονται μετά 
το πέρας της έκθεσης και δεν γνωρίζω σε τι ποσοστό απευθύνονται σε ειδικούς για 
να βοηθήσουν το θύμα.  
 
Προτάσεις για αλλαγή του συστήματος 
Έχοντας αναφέρει όλους αυτούς τους προβληματισμούς σε σχέση με τη 
ψυχιατροδικαστική και το παιδί θύμα, θα ήθελα να κάνω και κάποιες προτάσεις. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στο εξωτερικό, είχα την καλή τύχη να 
δουλέψω σε δύο ψυχιατρικές μονάδες υψίστης ασφαλείας και είχα την ευκαιρία να 
έρθω σε επαφή με το δικαστικό και το σωφρονιστικό σύστημα. Μέρος της 
εκπαίδευσης ήταν η εκτίμηση θυμάτων και θυτών σε διάφορα πλαίσια, επισκέψεις σε 
φυλακές και η συγγραφή ψυχιατροδικαστικών εκθέσεων. Επίσης, παραβρέθηκα σε 
σεμινάρια οργανωμένα από νομικούς, που εκπαίδευαν ειδικούς ψυχικής υγείας στο 
πώς να αντιμετωπίσουν την αγχωτική διαδικασία της παρουσία τους στο δικαστήριο 
ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες. 
Θεωρώ ότι η Παιδοψυχιατρική Εταιρία πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στο να 
προστατεύσει τα δικαιώματα του ειδικού αλλά και του θύματος. 
Η εκπαίδευση των ειδικευομένων παιδοψυχιάτρων, αλλά και η δική μας συνεχιζόμενη 
επαγγελματική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική 
στην ψυχιατροδικαστική. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η απαίτηση από τις νομικές 
υπηρεσίες, να ξέρει ένας νέος παιδοψυχίατρος πώς να αντιμετωπίσει το θύμα, την 
οικογένειά του θύματος και το νομικό σύστημα, εάν δεν έχει πρώτα εκπαιδευτεί γι’ 
αυτό το έργο. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των παιδοψυχιάτρων πρέπει να υπάρχει κάποια 
επαφή με τις νομικές υπηρεσίες. Η απόσπαση ειδικευομένων, για κάποια περίοδο, 
στην εισαγγελία ανηλίκων, ίσως να έφερνε τις υπηρεσίες μας πιο κοντά, προς όφελος 
και των δύο υπηρεσιών αλλά και του θύματος.  
Μια άλλη άποψη είναι ότι αυτό το κομμάτι της παιδοψυχιατρικής δεν ενδιαφέρει 
όλους τους παιδοψυχίατρους. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες 
ειδικών ψυχικής υγείας, που θα κάλυπταν έναν ή περισσότερους γεωγραφικούς 
τομείς και που θα αναλάμβαναν αυτό το έργο. Αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να 
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λειτουργήσουν και ως πυρήνες εκπαίδευσης και έρευνας, για ειδικευόμενους και 
ειδικούς ψυχικής υγείας.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Kathleen A. Kendall-Tackett, Beyond anatomical dolls: Professionals' use of 

other play therapy techniques Child Abuse & Neglect. 1992, 16(1):139-142 
- Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents 

who may have been physically or sexually abused. AACAP Official Action. 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Journal of the 
American Academy of Child Adolescent Psychiatry. 1997, 36(3):423-42. 

- Working together under the Children Act 1989: a guide to the arrangements 
for inter-agency co-operation for the protection of children from abuse Great 
Britain. Home Office, Great Britain. Dept. of Health HMSO, 1991 

- (1997) Sex Offenders Act,  
http://www.legislation.gor.uk/ukpga/1997/51/contents 

-  (2003) Sexual Offences Act  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents 
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  
 
Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ RUSH  

 
Εισαγωγή 

Αναλογιζόμενοι ότι οι ανήλικοι θα συγκροτήσουν την αυριανή κοινωνία, θα 
κληθούν να μεταφέρουν και να διατηρήσουν αρχές και αξίες, θα αποδώσουν οι ίδιοι 
δικαιοσύνη, θα αποτελέσουν πρότυπα για τους νεότερους, θα σχεδιάσουν το μέλλον 
της κοινωνίας, έχουμε υποχρέωση ως γονείς, ως επιστήμονες, ως επαγγελματίες, ως 
πολίτες, να δημιουργούμε όλες τις διαδικασίες και τα συστήματα εξέτασης και 
υποστήριξής τους, με γνώμονα τη βέλτιστη ανάπτυξη και διασφάλιση της ψυχικής 
τους υγείας.  

Ο τομέας της Δικαστικής Ψυχολογίας εφαρμόζεται διεθνώς σε κάθε μορφή 
Δικαίου με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις και ορισμένο πλαίσιο παρέμβασης. Η παρούσα 
εργασία εστιάζει στο Δίκαιο που ανταποκρίνεται στον τομέα της Αξιολόγησης 
Επιμέλειας των τέκνων.  
 
Ιστορική Αναδρομή της Δικαστικής Ψυχολογίας 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, είχε διαφανεί η σημαντικότητα της 
συμβολής του Ψυχιάτρου και του Ψυχολόγου στη διαδικασία εξέτασης παραβατών ή 
θυμάτων στο δικαστήριο. Ωστόσο, δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί ως ειδικός κλάδος η 
Δικαστική Ψυχολογία σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο. Ένας από τους λόγους που εξήρε 
τη συμβολή του Δικαστικού Ψυχολόγου στο δικαστικό σύστημα, ήταν το ότι τα 
στοιχεία κατάθεσης των παραβατών ή θυμάτων, δεν αξιολογούσαν την 
προσωπικότητα και δεν απέδιδαν με σαφήνεια σημαντικά στοιχεία όπως την 
πρόθεση, την αλήθεια, τον βαθμό επικινδυνότητας της προσωπικότητας, κα. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η διαίσθηση των δικαστών, των εισαγγελέων αλλά και των 
ενόρκων η οποία βασιζόταν σε ενδείξεις να αποδεικνέται συχνά εσφαλμένη, με 
κίνδυνο την καταδίκη αθώων και την αθώωση ενόχων. Αρχικά η Δικαστική 
Ψυχολογία ασκείτο μόνο από Κλινικούς Ψυχολόγους, οι οποίοι εκπαιδεύονταν σε 
συγκεκριμένες διαδικασίες εξέτασης και παρέμβασης. Ο ρόλος τους χαρακτηρίστηκε 
ως ύψιστης σημασίας για την απόδοση ολοκληρωμένης αξιολόγησης σε υποθέσεις 
δικαστηρίων και αναδύθηκε η ανάγκη για θέσπιση εξειδικεύσεων και πιστοποιήσεων. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η Δικαστική Ψυχολογία αποτελεί πιστοποιημένη 
εξειδίκευση ψυχολόγων με συγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και Βασικές Αρχές 
Πρακτικής. Η ωρίμανση του ρόλου του Δικαστικού Ψυχολόγου σύντομα  τον 
εντάσσει στις επιστημονικές ομάδες εξέτασης ανηλίκων ως ειδικό επιστήμονα με 
οροθετημένους ρόλους.  

Κατά τη δεκαετία του ’90, η Δικαστική Ψυχολογία άρχισε να διδάσκεται σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο διεθνώς. 

 
Ορισμός 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί του όρου 
Δικαστική Ψυχολογία, οι οποίοι συγκλίνουν στα ακόλουθα σημεία: Η Δικαστική 
Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά, ερευνά και εφαρμόζει εξειδικευμένες 
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μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση 
αντιμετωπίζεται από το νομικό σύστημα.  
 
Το προφίλ του Δικαστικού Ψυχολόγου (American Psychological 
Association, APA). 
 

 Ph.D. Κλινικής ή Δικαστικής Ψυχολογίας 
  εξειδικεύεται και πιστοποιείται σε συγκεκριμένο Δίκαιο 
  διατηρεί συνεχή επιμόρφωση από πιστοποιημένους φορείς 
  υπόκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΑΡΑ στον τομέα της Δικαστικής 
Ψυχολογίας και του Association of Family & Conciliation Courts 

  ορίζεται από εισαγγελέα/ δικαστή/ από τον γονέα ή τον δικηγόρο 
 δεν εκκρεμούν εις βάρος του καταγγελίες για παράβαση επαγγελματικής 
δεοντολογίας 

Ο ρόλος του Δικαστικού Ψυχολόγου στην αξιολόγηση για Επιμέλεια 
Τέκνου, (American Psychological Association, APA). 
 

 δραστηριοποιείται ως πραγματογνώμονας αξιολογητής, expert witness, ή 
διαμεσολαβητής  

 στις αξιολογήσεις διατηρεί διαγνωστικό - ερευνητικό ρόλο και όχι θεραπευτικό  
 αξιολογεί με γνώμονα τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας του παιδιού 
 διατηρεί αντικειμενική και αμερόληπτη στάση 
 ενεργεί με την συγκατάθεση των ενηλίκων και ενημερώνει τα τέκνα για το 
σκοπό της αξιολόγησης 

 ενημερώνει τους ενήλικες για τα περιορισμένα όρια του απορρήτου και την 
αποκάλυψη των δεδομένων της αξιολόγησης  

 παραδίδει έκθεση με το πόρισμα της εξέτασης που διεξήγαγε και όχι προτάσεις 
ή αποφάσεις για την υπόθεση 

 δεν εκφέρει γνώμη για άτομα τα οποία δεν έχει αξιολογήσει και αναφέρονται 
στην υπόθεση (συγγενικό, φιλικό περιβάλλον, κα) 

 δεν διατηρεί διπλό ρόλο στην υπόθεση: αξιολογητή – θεραπευτή 
 

Προϋποθέσεις για την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του τέκνου 
Ο Πραγματογνώμων - Αξιολογητής  οφείλει να είναι γνώστης της Νομοθεσίας της 
χώρας στην οποία εκδικάζεται η υπόθεση και να ακολουθεί τα ΑΡΑ Standards & 
Ethics. Απαραίτητη είναι η συνεργασία Διεπιστημονικής Ομάδας. 
Παράγοντες που συνθέτουν την απόφαση του δικαστηρίου 
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά στη λήψη της δικαστικής 
απόφασης είναι οι ακόλουθοι:  

1. Ποιότητα της σχέσης μεταξύ του τέκνου και του κάθε γονέα 
2.  Ποιότητα σχέσης μεταξύ των γονέων 
3.  Ικανότητα του κάθε γονέα να επιμελείται το κάθε τέκνο 
4.  Ψυχική & σωματική υγεία του κάθε γονέα 
5.  Ψυχική υγεία του κάθε παιδιού 
6.  Στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας 
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7.  Γονεϊκές δεξιότητες & ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του τέκνου 
8.  Ηθική των γονέων 
9.  Κοινωνική προσαρμοστικότητα των γονέων και του τέκνου 
10.  Εκπαιδευτικές ανάγκες του τέκνου  
11. Συναισθηματικές ανάγκες του τέκνου 
12.  Οι επιθυμίες των τέκνων 

 
Σκοπός 

Το έργου του Δικαστικού Ψυχολόγου στοχεύει στην αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των γονέων και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος για την επιμέλεια του 
τέκνου.  
Διαδικασία Αξιολόγησης του τέκνου από τον Δικαστικό Ψυχολόγο 
Ατομική Αξιολόγηση του τέκνου:  
Ο Δικαστικός Ψυχολόγος οφείλει να αξιολογήσει  μέσω της συνέντευξης με το τέκνο, 
τους ακόλουθους  παράγοντες: 

 Ηλικία τέκνου 
 Φύλο του τέκνου 
 Ιδιαιτερότητες του τέκνου (μαθησιακές, θρησκευτικές, σωματικές, 
συναισθηματικές, πολιτισμικές, κα) 

 Ανάγκη του τέκνου για αίσθημα σταθερότητας και συνέπειας 
 Σχέση με αδέλφια 
 Κοινωνική αλληλεπίδραση 
 Σχολική επίδοση 
 Προτίμηση του τέκνου προς τον έναν γονέα 
 Αντίληψη τύπου γονεϊκού ρόλου από το παιδί (Αποστασιοποιημένος, 
Αυταρχικός, Επιτρεπτικός, Συναισθηματικός, κα) 

 Υποστηρικτικά Συστήματα 
Ο Δικαστικός Ψυχολόγος οφείλει να καλλιεργήσει αρμονική σχέση με το τέκνο, να 
μειώσει  το άγχος και τους φόβους του, να διασαφηνίσει το ρόλο του προς το τέκνο, 
να εξηγήσει επακριβώς το λόγο της διαδικασίας αξιολόγησης, τους κανόνες της 
αξιολόγησης (πχ: μορφή και σκοπός ερωτήσεων, κατανόηση της επιθυμίας του 
τέκνου να μην απαντήσει ή να απαντήσει «δεν γνωρίζω», κα), να αξιολογήσει τη 
γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου, τον χωροχρονικό του 
προσανατολισμό, το γλωσσολογικό του επίπεδο.  
 
Αξιολόγηση Αλληλεπίδρασης Τέκνου – Γονέα:  
Στόχος της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της παρατήρησης της αλληλεπίδρασης 
τέκνου - γονέα στις ακόλουθες μεταβλητές: 

   Συναισθηματική εγγύτητα μεταξύ τέκνου - γονέα  
   Γονεϊκή διαφοροποίηση του τέκνου από τον γονέα 
   Ακρίβεια των αντιλήψεων του γονέα ως προς το τέκνο 
   Οι προσδοκίες των γονέων έναντι των τέκνων 
   Η ικανότητα του γονέα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το τέκνο 
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Τα Ψυχοδιαγνωστικά Εργαλεία που εφαρμόζονται στο διεθνή επιστημονικό χώρο για 
την Επιμέλεια Τέκνου είναι τα ακόλουθα:  
 

 ASPECT (συναισθηματική ωριμότητα γονέα, κοινωνικό επίπεδο, 
ψυχοπαθολογία, γνωστικές δεξιότητες) 

 Bricklin Perceptual Scales (BPS) (αξιολόγηση της αντίληψης του τέκνου ως 
προς τις δεξιότητες, την υποστήριξη, την συνέπεια και τα αξιοθαύμαστα 
χαρακτηριστικά των γονέων του) 

 Parenting Stress Index (PSI) (επίπεδο άγχους και συγκρούσεων μεταξύ 
γονέων και τέκνων) 

 Child Abuse Potential Inventory (εντοπισμός σωματικής κακοποίησης και 
επικινδυνότητας εκδήλωσης κακοποίησης προς το τέκνο)  

 Parent Child Relationship Inventory (PCRI) (αξιολόγηση γονεϊκού ρόλου, 
εντοπισμός δυσκολιών μεταξύ γονέα-τέκνου) 

 Parent Awareness Skills Survey (PASS) (ικανότητα ευαισθητοποίησης και 
ανταπόκρισης των γονέων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται της παιδικής 
επιμέλειας) 

 Perception-of-Relationship Test (PORT) (επιθυμία του τέκνου για 
αλληλεπίδραση με τον κάθε γονέα) 

 Parent Perception of Child Profile (PPCP) (διαπροσωπικές σχέσεις, καθημερινές 
δραστηριότητες, ιστορικό ανάπτυξης, υγείας, σχολική πρόοδος, φόβοι, 
υγιεινή, δεξιότητες επικοινωνίας) 

Τα Ψυχοδιαγνωστικά Εργαλεία που εφαρμόζονται συχνότερα στην Ελλάδα για την 
Επιμέλεια Τέκνου είναι τα ακόλουθα:  

 WISC 
 WAIS 
 MMPI (σε εφήβους) 
 Συμπλήρωση Προτάσεων 
 TAT/CAT 
 DRAW A PERSON 
 H-T-P 
 KINETIC FAMILY DRAWINGS 

Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία 
διαφέρουν σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο του τέκνου. Ο Αξιολογητής οφείλει 
να χρησιμοποιεί επιπλέον εξειδικευμένα μέσα αξιολόγησης, όταν πρόκειται για μικρές 
ηλικίες: κουκλόσπιτο, ανατομικές κούκλες, χρώματα – μαρκαδόροι, κατασκευές - 
Lego – παζλ, βιβλία. Κατά την αξιολόγηση ενδείκνυνται να χρησιμοποιούνται: video 
camera ή/ και μαγνητόφωνο.  
 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Στην Ελλάδα δεν υφίσταται φορέας πιστοποίησης σε εξειδικευμένους κλάδους 
δικαστικής ψυχολογίας ούτε ακολουθείται δομημένη διαδικασία αξιολόγησης από 
ομάδα εξειδικευμένων ψυχολόγων και ψυχιάτρων.  
 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η: 
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• εκπαίδευση και πιστοποίηση ψυχολόγων και ψυχιάτρων στην αξιολόγηση 
ανηλίκων σε εξειδικευμένους τομείς Οικογενειακού Δικαίου και Δικαίου 
Ανηλίκων 

• στελέχωση Διεπιστημονικής Ομάδας Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας θα 
αναλαμβάνουν σαφείς ρόλους ώστε η αξιολόγηση του ενός να μην επηρεάζει 
την αξιολόγηση του άλλου επαγγελματία.  
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ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Δρ Νομικής, Επιστημονική Συνεργάτις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
1. Εισαγωγή: Η έννοια και οι σκοποί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη που χαρακτηρίζεται ως «ήρεμη επανάσταση» 
(McCarney 2001) αποτελεί μια από τις αντισταθμιστικές δυνάμεις στις πολιτικές 
αυστηροποίησης και σκλήρυνσης της στάσης έναντι της νεανικής παραβατικότητας 
(Muncie 2006), που ευδοκιμούν την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη και τις 
περισσότερες δυτικές κοινωνίες (Πιτσελά 2004, Κουράκη 2004).  

Σύμφωνα με έναν από τους συχνότερα υιοθετούμενους ορισμούς της, η 
αποκαταστατική δικαιοσύνη είναι «μια διαδικασία, κατά την οποία όλα τα μέρη που 
αφορά ένα συγκεκριμένο αδίκημα συγκεντρώνονται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τα επακόλουθα και τις επιπτώσεις του για το μέλλον» (Marshall 1999). Αποβλέπει, 
δηλαδή, κυρίως στην επανόρθωση της βλάβης που προκλήθηκε από το έγκλημα, το 
οποίο θεωρεί πρωτίστως ως πράξη που διαρρηγνύει τις ανθρώπινες σχέσεις και 
δευτερευόντως ως παραβίαση του νόμου, ενώ η επανόρθωση αυτή αφορά όλους 
όσους επηρεάζονται από το έγκλημα, δηλαδή το θύμα, τον παραβάτη και την 
κοινότητα.  

Οι σκοποί της συμπυκνώνονται στα λεγόμενα τρία Ε, την ανάληψη της 
Ευθύνης των δραστών, την Επανόρθωση της βλάβης των θυμάτων ή/και της 
κοινότητας, ως έμμεσου θύματος, και την Επανένταξη δραστών και θυμάτων στην 
κοινωνία μετά από συμφιλίωσή τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στους επί μέρους 
στόχους της συγκαταλέγονται, ακόμη, η πρόληψη της υποτροπής, η μείωση του 
κόστους του συστήματος απονομής της απονομής της δικαιοσύνης και η ωφέλεια 
των φορέων της (Johnstone 2002). 
2. Οι δημοφιλέστερες αποκαταστατικές διαδικασίες και το ποινικό δίκαιο 
των ανηλίκων 

Η σχέση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης με το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων 
και στενή είναι και ιστορικά επιβεβαιωμένη, επειδή οι αποκαταστατικές διαδικασίες 
ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στον Καναδά και τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 σε 
υποθέσεις ανήλικων παραβατών. Όχημά τους αποτέλεσε ο θεσμός της παρέκκλισης 
(diversion) από την επίσημη –και ιδιαιτέρως στιγματιστική για τους ανήλικους 
παραβάτες– διαδικασία, δηλαδή η διευθέτηση των διαφορών τους εκτός του 
δικαστηρίου.  

Δημοφιλέστερες μορφές των αποκαταστατικών διαδικασιών είναι (Umbreit 
κ.ά. 2006):  

α) Η “διαμεσολάβηση ή συνδιαλλαγή θύματος-δράστη”, η οποία αποτελεί την 
πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ δεν αποκλείεται και η έμμεση, επαφή θύματος-δράστη, 
που υποβοηθείται από έναν εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή. Αυτός δεν επιβάλλει μια 
δική του ερμηνεία ή λύση στα μέρη, αντίθετα, ενθαρρύνει τον δράστη και το θύμα 
να αφηγηθούν τις ιστορίες τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να θέσουν 
ερωτήσεις ο ένας στον άλλον, να συζητήσουν για τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις 
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της αξιόποινης πράξης και τελικά να έλθουν σε συμφωνία για το τι θα κάνει ο 
δράστης, προκειμένου να επανορθώσει τη βλάβη που υπέστη το θύμα.  

β) Οι “συνεδρίες οικογενειακών ομάδων” που συγκαλούνται και υποβοηθούνται 
από έναν υπάλληλο του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας και μπορούν να τις 
παρακολουθούν ο νεαρός παραβάτης και μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, το 
θύμα, ένας δικηγόρος ανηλίκων, ένας αστυνομικός, ένας κοινωνικός λειτουργός και 
οποιοσδήποτε η οικογένεια επιθυμεί. Σκοπό έχουν την εξωδικαστηριακή διευθέτηση 
όλων των υποθέσεων των ατόμων ηλικίας 14 έως 17 ετών, εκτός των περιπτώσεων 
ανθρωποκτονίας. Η συνεδρία προτείνει στο δικαστήριο ένα “σχέδιο δράσης” με 
αποκαταστατικό αποτέλεσμα, π.χ. απολογία, οικονομική επανόρθωση, εργασία υπέρ 
του θύματος ή της κοινότητας, μια απαγόρευση ή την ανάληψη μιας δέσμευσης για 
τη μελλοντική του συμπεριφορά˙ κατά περίπτωση, όμως, μπορεί να προτείνει και 
την επιβολή μιας κύρωσης. Το δικαστήριο ανηλίκων σχεδόν πάντοτε αποδέχεται τα 
σχέδια των συνεδριών, εάν, όμως, αυτά δεν τηρηθούν, πράγμα σπάνιο, μπορεί να 
επιβάλλει τις συμβατικές κυρώσεις.  

γ) Οι “κύκλοι προσδιορισμού κυρώσεων” που μοιάζουν με τις οικογενειακές 
συνεδρίες, συμμετέχει, όμως, σε αυτές ευρύτερος αριθμός προσώπων. Τα θύματα, οι 
παραβάτες και οι υποστηρικτές και των δύο, ο δικαστής και τα μέλη του δικαστηρίου, 
ο εισαγγελέας, οι συνήγοροι, η αστυνομία και όλα τα μέλη της κοινότητας που 
αφορά η πράξη συνέρχονται σε ατμόσφαιρα ασφάλειας και μετά από συναινετική 
συνεργασία 6 ή 7 ωρών καταρτίζουν ένα σχέδιο προσδιορισμού κυρώσεων που δεν 
αποβλέπει μόνο στην κάλυψη των αναγκών των θυμάτων και των παραβατών, αλλά 
περιέχει και πλήθος άλλων δεσμεύσεων και συμφωνιών. Στο τέλος, ο δικαστής 
(McCarney 2001) ενσωματώνει το σχέδιο, το οποίο μπορεί και να απορρίψει, –
σπανίως, όμως, το κάνει– σε μια τυπική απόφαση του δικαστηρίου για την επιβολή 
κυρώσεων.  
3. Η εισαγωγή μέτρων αποκαταστατικού χαρακτήρα στο ελληνικό ποινικό 
δίκαιο των ανηλίκων 

Με τη θέση σε ισχύ του νόμου 3189/2003 για την «Αναμόρφωση της ποινικής 
νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις» στα νεοεισαχθέντα αναμορφωτικά μέτρα 
που επιβάλλονται σε ανηλίκους 8 έως 18 ετών –εκτός εάν υπάρχει περίπτωση να 
επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός για τους άνω των 13– συγκαταλέχθηκαν και 
ορισμένα με αποκαταστατικό χαρακτήρα. Από την εισηγητική έκθεση του σχετικού 
σχεδίου νόμου δεν προκύπτει, βέβαια, ότι η αποκαταστατική δικαιοσύνη και οι αρχές 
της επέδρασαν στις επιλογές του έλληνα νομοθέτη· αναφορά γίνεται, ωστόσο, σε 
διεθνή κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής στα οποία ανιχνεύονται στοιχεία τής εν 
λόγω προσέγγισης (Γιοβάνογλου 2006).  

Συγκεκριμένα, εισήχθησαν: α) Η «πλήρως αποκαταστατική» (Gray 2003) 
συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη-θύματος για την έκφραση συγγνώμης του ανηλίκου 
προς το θύμα και την εν γένει εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης 
(άρθρο 122 § 1 περ. ε΄ ΠΚ), β) η «κυρίως αποκαταστατική» αποζημίωση του 
θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον 
ανήλικο (άρθρο 122 § 1 περ. στ΄ ΠΚ), και γ) η «μερικώς αποκαταστατική» παροχή 
κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 122 § 1 περ. ζ΄ ΠΚ). Τα μέτρα αυτά μπορούν κατ’ 
αρχάς να επιβληθούν με απόφαση του δικαστηρίου. Είναι δυνατή, ωστόσο, και η 
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επιβολή τους κατά το προδικαστικό στάδιο με διάταξη του εισαγγελέα, εάν ο 
τελευταίος κάνει χρήση τής εν λόγω δυνατότητάς του στο πλαίσιο της επίσης 
νεοαεισαχθείσας αποχής του από την ποινική δίωξη, σε περίπτωση πταίσματος ή 
πλημμελήματος ανηλίκου (άρθρο 45Α ΚΠΔ). 

Τα κατ’ ιδίαν αποκαταστατικού χαρακτήρα αναμορφωτικά μέτρα 
παρουσιάζονται παρακάτω, με σκοπό να εξετασθούν οι ιδιομορφίες της ένταξής τους 
στην ελληνική ποινική νομοθεσία των ανηλίκων υπό το φως των αρχών και 
αντιλήψεων της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να διερευνηθεί ο βαθμός στον 
οποίο η υιοθέτησή τους συναντά και εκπληρώνει τις αποκαταστατικές τους 
προεκτάσεις. 

3.1. Η συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη-θύματος 
α) Το αναμορφωτικό μέτρο της συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη-θύματος 

μπορεί κατ’ αρχάς να επιβληθεί με απόφαση του δικαστηρίου (άρθρο 122 § 1 περ. ε΄ 
ΠΚ), πράγμα που βρίσκεται σε αντίθεση με τη ρητή εισαγωγή του ως μέτρου 
«εξώδικης διευθέτησης των συνεπειών της πράξης» (Αλεξιάδη 2004, 
Δημόπουλου/Κοσμάτου 2006). Συνεπέστερη, ωστόσο, τόσο με τον χαρακτήρα και τη 
συμφιλιωτική φύση της συνδιαλλαγής όσο και με τη θεωρία της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης (Walgrave 1995) θα ήταν η αναγνώριση της δυνατότητας να 
εφαρμόζεται αυτή εξωδίκως και στο στάδιο της κύριας διαδικασίας. Προκειμένου, 
όμως, να συμβαίνει αυτό, προαπαιτείται η de lege ferenda επέκταση του θεσμού της 
παρέκκλισης και στο στάδιο αυτό, με ταυτόχρονη αναγνώριση στο δικαστήριο της 
δυνατότητας να παύει προσωρινά τη διαδικασία (Πιτσελά 2007), παραπέμποντας την 
υπόθεση σε διαμεσολάβηση.  

β) Απουσιάζει παντελώς η ρύθμιση του διαδικαστικού πλαισίου διεξαγωγής 
της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη-θύματος, πράγμα που δεν υποβοηθεί καθόλου 
την εφαρμογή της στην πράξη. Η ανάγκη τήρησης ορισμένων κατευθυντήριων 
αρχών και κανόνων κατά την εφαρμογή της διαμεσολάβησης προβλέπεται από τη 
Σύσταση R (99) 19 για τη «Διαμεσολάβηση σε ποινικά θέματα» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (ΙΙ. 1, ΙΙΙ.7 και ΙV.10-11) και από την Απόφαση 2002/12 για τις «Βασικές 
αρχές για τη χρήση των προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικά 
θέματα» του ΟΗΕ (ΙΙΙ.12 a-b, d και III. 13 a-c). Αποτελεί, ταυτόχρονα, και κεντρική 
θέση των υποστηρικτών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Van Ness 1993, 
Walgrave 1995 και Braithwaite 2002).  

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο άρθρο 11 § 5 του νόμου 3500/2006 
«Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται 
ότι, εάν ο φερόμενος ως δράστης του πλημμελήματος ενδοοικογενειακής βίας είναι 
ανήλικος, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 45A § 2 ΚΠΔ. Εάν δηλαδή ο αρμόδιος 
εισαγγελέας αποφασίσει την αποχή από την ποινική δίωξη του ανηλίκου σε 
συνδυασμό με την επιβολή του αναμορφωτικού μέτρου της συνδιαλλαγής ανήλικου 
δράστη – θύματος, βάσει των άρθρων 45A § 2 ΚΠΔ και 122 § 1 περ. ε΄ ΠΚ, η θέση 
του ανηλίκου καθίσταται δυσμενέστερη αυτής του ενήλικου φερομένου ως δράστη. 
Για τον τελευταίο ο προαναφερθείς νόμος στα άρθρα 11 έως 13 προβλέπει 
λεπτομερώς το διαδικαστικό πλαίσιο διεξαγωγής της διαμεσολάβησης.  
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γ) Η διεκπεραίωση της συνδιαλλαγής, με βάση την Εισηγητική Έκθεση στο 
σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις», 
ανήκει στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Η στελέχωση, ωστόσο, της εν λόγω 
υπηρεσίας είναι, ως γνωστόν, ανεπαρκής και δεν προβλέπεται ειδική εκπαίδευση των 
μελών της, παρότι αυτή συνιστάται από την Απόφαση 2002/12 του ΟΗΕ (ΙΙΙ. 12. γ΄, 
ΙΙΙ. 19) και τη Σύσταση R (99) 19 του Συμβουλίου της Ευρώπης (V. 19-24) και 
υποστηρίζεται από τους θεωρητικούς της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Braithwaite 
2002, Coates κ.ά. 2004).  
3.2. H αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των 
συνεπειών της πράξης  

α) H αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των 
συνεπειών της πράξης (άρθρο 122 § 1 περ. στ΄ ΠΚ) συμπεριλαμβάνεται στην 
ευρύτερη έννοια της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη – θύματος (Πιτσελά 2004, 
Κουράκη 2004), η οποία, άλλωστε, προηγείται της αποζημίωσης στον κατάλογο των 
δώδεκα, κλιμακούμενης βαρύτητας, αναμορφωτικών μέτρων του άρθρου 122 § 1 
ΠΚ. Στον συνδυασμό της αποζημίωσης με αποκαταστατικές διαδικασίες αποβλέπουν 
ο «Πρότυπος Νόμος των Ηνωμένων Εθνών για το Σύστημα της Δικαιοσύνης των 
Ανηλίκων» (άρθρο 4.1.-1) και η «Διακήρυξη Βασικών Αρχών Δικαιοσύνης για τα 
Θύματα του Εγκλήματος και της Κατάχρησης Εξουσίας» του 1985 (άρθρο 7), όπως 
και η θεωρία της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Johnstone 2002). Λογικό είναι, 
συνεπώς, η καταβολή της αποζημίωσης ή η κατ’ άλλον τρόπο επανόρθωση της 
ζημίας του θύματος να διατάσσεται αυτοτελώς μόνο στην περίπτωση που η 
συνδιαλλαγή δεν κατέστη εφικτή, λόγω της άρνησης, για παράδειγμα, του θύματος 
να συμμετάσχει.  

β) Η καταβολή της αποζημίωσης ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση της 
ζημίας πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ανήλικο δράστη με βάση τις δυνατότητές 
του. Κατά τον τρόπο αυτόν και ο στόχος τού να καταστεί ο δράστης υπεύθυνος 
επιτυγχάνεται και οι σχετικές προτάσεις της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όπως 
αυτές προκύπτουν από τη «Διακήρυξη της Λουβέν» (72), τηρούνται. Σχετική 
ρύθμιση περιλαμβάνει, επίσης, ο «Πρότυπος Νόμος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Σύστημα της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων» (άρθρα 3.2.-5, 4.1.-1, 4.2.-8 και 4.2.-16). 
Η άποψη ότι η αποζημίωση θα πρέπει να εκπληρώνεται από τον ανήλικο «κατά 
δύναμη» και με βάση τους πόρους του, χωρίς να τίθενται σε αυτόν υπέρμετρες 
απαιτήσεις, υποστηρίζεται, τέλος, και από την ελληνική θεωρία (Πιτσελά 2004, 
Δημόπουλου/Κοσμάτου 2006). 
3.3. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας 

α) Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις των άρθρων 45Α § 2 ΚΠΔ και 121 § 1 περ. 
ζ΄ ΠΚ, η παροχή κοινωφελούς εργασίας είναι δυνατόν να επιβληθεί από τον 
εισαγγελέα και στο προδικαστικό στάδιο. Οι υποστηρικτές της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η επιβολή της κατά παρέκκλιση, μέσω της 
εισαγγελίας, αντενδείκνυται, εν όψει των κυρωτικών της χαρακτηριστικών (Walgrave 
1995, Schelkens 1998). Συγκεκριμένα, η κατά το στάδιο αυτό επιβολή της εγείρει 
ζητήματα που αφορούν την τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας και τη διεύρυνση του 
δικτύου του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (Schelkens 1998).  
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Όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας, θα πρέπει τουλάχιστον η συναίνεση του 
ανήλικου δράστη (και των γονέων του) να προϋπάρχει. Αυτό, άλλωστε, υπαγορεύει 
τόσο το Σύνταγμα (άρθρο 22 § 4) όσο και από η Σύμβαση (C105) για την Κατάργηση 
της Καταναγκαστικής Εργασίας του 1957 (άρθρο 1). Σε σχέση δε με το δεύτερο 
ζήτημα της διάνοιξης του δικτύου του κοινωνικού ελέγχου, συνιστάται από τους 
θεωρητικούς της αποκαταστατικής δικαιοσύνης η επιβολή της παροχής κοινωφελούς 
εργασίας πάντοτε με απόφαση του δικαστηρίου, και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η 
ποινική διαδικασία (Walgrave 1995, Schelkens 1998). Στο πλαίσιο αυτό ορθότερο θα 
ήταν η επιβολή της παροχής κοινωφελούς εργασίας με βάση την ελληνική ποινική 
νομοθεσία να αποφεύγεται γενικά σε περιπτώσεις ελαφρών ή μέσης βαρύτητας 
άδικων πράξεων, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα ποινής που αυτή έχει.  

β) Ιδιαιτέρως σημαντικό από την πλευρά της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
είναι και το ζήτημα της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιβολή 
της. Το θέμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν όψει του γεγονότος ότι δεν 
υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία ρύθμιση του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ωρών 
εκτέλεσης του μέτρου σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Κατά τον καθορισμό της 
διάρκειας της εκτέλεσης του εν λόγω μέτρου από τον ανήλικο δράστη (άρθρο 121 § 
3 ΠΚ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η βαρύτητα της πράξης, οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του ανηλίκου (κατάσταση της υγείας, ιδιαίτερες ικανότητες, φοίτηση σε 
σχολείο κ.ά.), αλλά και η ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Τις σκοπιμότητες αυτές θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να εξυπηρετήσει το όριο των 2 ωρών ημερησίως και 10 
ωρών εβδομαδιαίως, μειούμενο μάλιστα στο μισό κατά περίπτωση. 
4. Επίλογος 

Στην εισήγηση αυτή εξετάσθηκαν «μέσα από τον φακό» της αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης (Zehr 1990) τα μέτρα αποκαταστατικού χαρακτήρα του ελληνικού 
ποινικού δικαίου των ανηλίκων. Η εξέτασή τους αυτή συντέλεσε στο να εντοπισθούν 
ορισμένες αδυναμίες της θεσμοθέτησής τους, οι οποίες ούτε στην εκπλήρωση του 
αποκαταστατικού τους σκοπού συντελούν ούτε στην ενίσχυση της εφαρμογής τους 
στην πράξη συμβάλλουν (Papadopoulou 2006, Γιοβάνογλου 2008). 
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Γ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  
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Η ΒΙΑ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  
   
ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ  
 
 
Η βία ορίζεται ως η άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης ή απειλών με σκοπό την 
επιβολή της θέλησης κάποιου (Γ.Μπαμπινιώτης, 1998) 
 

Εάν η βία είναι εγγενής ή επίκτητη είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ και δεν 
έχει λάβει οριστική απάντηση.  Από την παρατήρηση της φύσης φαίνεται ότι όλα τα 
ζωικά είδη έχουν επιθετικά ένστικτα, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
αυτοπροστασία και την επιβίωσή τους. Για τον άνθρωπο επίσης δεχόμαστε ότι 
υπάρχουν εγγενή επιθετικά ένστικτα.  Το είδος όμως και η σφοδρότητα της βίαιης  
συμπεριφοράς που εκδηλώνει εξαρτάται από διαπροσωπικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες. 

 

Ειδικά το παιδί χρησιμοποιεί την επιθετικότητα ως μέσο για την επίτευξη κάποιας 
επιθυμίας του ή σαν μίμηση επιθετικών προτύπων.  Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ νωρίς 
ότι συμπεριφερόμενα επιθετικά εξασφαλίζουν κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.  Πολύ 
εύκολα επίσης, μιμούνται επιθετικές συμπεριφορές τόσο των ενηλίκων, όσο και των 
συνομηλίκων.  Η επίδραση των συνομήλικων είναι βραχυχρόνια και σύντομα ατονεί.  
Αντίθετα, η επιθετική συμπεριφορά ενός σημαντικού ενήλικα (γονέα) στη ζωή του 
παιδιού έχει συνεχή επίδραση και αποτελεί μοντέλο μίμησης και ταυτοποίησης.  Στην 
εποχή μας συζητείται και η συμμετοχή της τηλεόρασης και γενικότερα των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στην αύξηση της παιδικής επιθετικότητας, λόγω των βίαιων 
προτύπων και εικόνων που προβάλλουν. 

 
 
Ψυχαναλυτική προσέγγιση 
 
Η ψυχαναλυτική θεωρία προσεγγίζει την βία μέσα από την μελέτη των ενστίκτων και 
των ενορμήσεων. Το ένστικτο ορίζεται ως  ζωική συμπεριφορά, σταθερή, 
χαρακτηριστική του είδους, προσχηματισμένη στην εξέλιξη της. 
Αντίθετα η ενόρμηση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η οποία αναγκάζει τον 
οργανισμό να τείνει προς ένα σκοπό και δέχεται επιρροές από το περιβάλλον 
Η ενόρμηση θανάτου σε αντίθεση με την ενόρμηση ζωής  τείνει προς  την  
αυτοκαταστροφή και την καταστροφή του αντικειμένου. 
 
Ψυχοδυναμικά διακρίνονται τρεις διαφορετικοί τύποι επιθετικότητας κατά τη 
διάρκεια της ψυχικής  οντογένεσης δηλαδή της δημιουργίας του ψυχικού οργάνου 
που αλληλοδιαπλέκονται προοδευτικά. 
1) Μία επιθετικότητα για να μπορέσει το άτομο να  επιβιώσει κατ’ αρχή, «η βασική 

βία»  που παρατηρείται κυρίως στα αυτιστικά παιδιά.  
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2) Η επιθετικότητα που επιτρέπει στο παιδί να πιστοποιήσει τη σταθερότητα του 
αντικειμένου. Βρισκόμαστε σε μία δυαδική σχέση, προειδιποδειακή και οι 
επιθετικές ενορμήσεις στρέφονται προς το κακό αντικείμενο, την απούσα 
μητέρα. Το παιδί ηρεμεί όταν αποδεικνύει  στον εαυτό του ότι δεν μπορεί να 
καταστρέψει το αντικείμενο. 

3) Η οιδιπόδεια επιθετικότητα που τείνει να απομακρύνει ή να καταστρέψει το τρίτο 
πρόσωπο. Η σχέση είναι τριαδική και στόχος είναι ο γονέας του ίδιου φύλου 

 
Η αρχική ενστικτώδης επιθετικότητα , “η βασική βία”, δεν ανήκει στην ψυχική τάξη. 
Είναι ένα επιθετικό παιδί που καταστρέφει ότι βρίσκει στο διάβα του και διαφέρει από 
το παιδί που προσπαθεί να καταστρέψει την υποκειμενικότητα του θύματός του και 
να αντλήσει κάποια απόλαυση από τον πόνο του άλλου. 
Ίσως όπως λένε ορισμένοι ψυχαναλυτές, η πρώτη κατηγορία έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα ενορμητικής διαπλοκής παρά τον αγριότερο χαρακτήρα των πράξεων 
στις οποίες προβαίνει. 
 
Η ψυχοδυναμική προσέγγιση ανέδειξε την ύπαρξη πρώιμων συναισθηματικών 
αποστερήσεων ως  αιτιολογικό παράγοντα  για την ανάπτυξη αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς. 
Ένα στοιχείο φαίνεται να επαναλαμβάνεται στο ιστορικό των παραπτωματικών 
παιδιών : η πολλαπλότητα της διακοπής των δεσμών. 
Ο D. Winnicott εισήγαγε μία καινούρια έννοια την «αντικοινωνική τάση» που 
βρίσκεται σ έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στην αντικοινωνική συμπεριφορά και την 
ενόρμηση. Στην φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού το γεγονός ότι η μητέρα  δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει όλες του τις ανάγκες συμβάλλει στη δημιουργία του Εγώ. Η 
αποστέρηση που βιώνεται φυσιολογικά από κάθε παιδί το οδηγεί να φαντασιώσει την 
ψευδαισθητική ικανοποίηση των αναγκών του. Εδώ αρχίζει η διεκδίκηση για ότι του 
στέρησε η μητέρα. Στη συνέχεια το παιδί επεκτείνει τον κύκλο από την μητέρα , στο 
σπίτι, την ευρύτερη οικογένεια , το σχολείο, την κοινωνία. 
Μερικές φορές όταν οι αρχικές στερήσεις ήταν πολύ σημαντικές ή όταν οι γονείς είναι 
ανίκανοι να απαντήσουν η αντικοινωνική τάση συνδυάζεται με δευτερογενή οφέλη 
και το παιδί οδηγείται στην παραπτωματικότητα.  
 
 
 
Κλινική εικόνα  
 
Ο θυμός, η οργή, η επιθετικότητα είναι από τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις της 
παιδικής ηλικίας.  Από την αρχή της ζωής το άτομο αντιδρά βίαια σε καταστάσεις που 
του προκαλούν δυσαρέσκεια. 

 

Ο θυμός του παιδιού εκδηλώνεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον 
χαρακτήρα και την ηλικία του.  Η επιθετικότητα μειώνεται με την ηλικία και αλλάζει 
μορφή.   
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Σαν βρέφος χρησιμοποιεί το κλάμα.  Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής εκδηλώνει 
εκρήξεις οργής, όπου η επιθετικότητα στρέφεται κυρίως στον εαυτό του (κλαίει 
έντονα, πηδάει πάνω-κάτω, χτυπιέται στο πάτωμα, τραβάει τα μαλλιά του, 
δαγκώνεται ή κρατάει την αναπνοή του και μελανιάζει). Αυτές οι αυτό-επιθετικές 
συμπεριφορές πανικοβάλουν  τα άτομα του περιβάλλοντός του, τα οποία σπεύδουν 
να του ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις. Φαίνεται ότι από πολύ νωρίς στην ηλικία των 
17 μηνών η πλειονότητα των παιδιών χρησιμοποιεί βία απέναντι σε συνομηλίκους, 
αδέλφια  ή ενήλικες (Tremblay et al, 2004). Στην ηλικία των 2 ετών τα παιδιά 
δημιουργούν σταθερές σχέσεις κυριαρχικής ιεραρχίας όταν βρεθούν μαζί σε ένα νέο 
κοινωνικό σύνολο (Boyce WT, 2004). 
 
Στην αρχή η επιθετικότητα έχει σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση κάποιου 
αντικειμένου ή δικαιώματος  χωρίς να θέλει συνειδητά να προκαλέσει κακό στους 
άλλους.  Η προσχολική ηλικία είναι η κατ’ εξοχήν περίοδος στην οποία το παιδί 
μαθαίνει να ελέγχει τις αυθόρμητες εκδηλώσεις βίας. Η  επιθετικότητα του παιδιού 
ενισχύεται από τη τιμωρητική στάση των γονέων.  
 
Στη συνέχεια εκδηλώνεται μια πραγματικά εχθρική συμπεριφορά, απέναντι στους 
γονείς και τα αδέλφια και απέναντι στους συνομήλικους. 

Οι επιθετικές ενέργειες περιλαμβάνουν το να σπάει αντικείμενα, να χτυπάει, να 
κλωτσάει, να αρνείται να υπακούσει, να αποδοκιμάζει ή να βρίζει τους άλλους.  Το 
παιδί έχει πλέον συνείδηση της εχθρικής διάθεσής του και πρόθεση να κάνει κακό ή 
να προκαλέσει ζημιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν αποκτήσει ικανό αυτοέλεγχο 
χρησιμοποιούν περισσότερο ύβρεις και απειλές και λιγότερο σωματική βία. 

 

Η συχνότητα και η ένταση της επιθετικής συμπεριφοράς διαφέρουν ανάλογα με το 
φύλο και την ηλικία του παιδιού.  Τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιθετικότητα 
απ’ ότι τα κορίτσια.  Το γεγονός αυτό οφείλεται σε οργανικούς παράγοντες (οι 
ανδρογόνες ορμόνες ενέχονται στην έκφραση της βίαιης συμπεριφοράς), αλλά και σε 
διαφορετικούς τρόπους ανατροφής που υπακούν σε κοινωνικά πρότυπα. 

Οι διαφορές ως προς το φύλο δεν φαίνεται να υπάρχουν από την αρχή της ζωής. Η 
μελέτη των  Ηay et al (2000) σε παιδιά 18-30 μηνών δείχνει ότι  σε οικείο 
περιβάλλον με συνομηλίκους , δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια ως προς την εκδήλωση βίας 
 
 
Μορφές βίας  

Τα βρέφη πολύ συχνά  είναι θύματα φυσικής βίας, που αφήνει χαρακτηριστικά 
σωματικά σημάδια (κατάγματα, εκδορές, καψίματα).  
Η σωματική κακοποίηση παρατηρείται με μεγάλη συχνότητα σε παιδιά μικρότερα των 
3 ετών, ακόμη και βρέφη μικρότερα των 6 μηνών και νεογέννητα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις συνοδεύεται από σεξουαλική κακοποίηση που επίσης μπορεί να 
αναγνωριστεί από τα σημάδια που αφήνει στο σώμα. 
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Είναι δύσκολο να ανιχνευτεί λόγω της άρνησης των δραστών, της άγνοιας του 
κοινωνικού περίγυρου και της διστακτικότητας ακόμη και των ειδικών να 
παραδεχθούν την κακοποίηση του βρέφους. Εντούτοις η θνησιμότητα δεν είναι 
σπάνια και οι συνέπειες ορθοπεδικές, νευρολογικές και αισθητικές επιβαρύνουν το 
παιδί στην εξέλιξη του.  Το ψυχικό τραύμα είναι ακόμη πιο δύσκολο να επουλωθεί 
και μπορεί να καθορίσει την προσωπικότητα του ατόμου. 
Η παθητική βία με τη μορφή παραμέλησης, έλλειψης φροντίδας, έλλειψης υγιεινής, 
κακή διατροφή, παρεμπόδιση σωματικής ανάπτυξης συναντάται επίσης συχνά στην 
πρώτη παιδική ηλικία. Μπορεί να αποτελεί συνειδητή συμπεριφορά των γονέων  ή να 
οφείλεται σε παραλήψεις ή σε άγνοια.  
 
 
Η ιδρυματική κακοποίηση αποτελεί δυνητικά μια μορφή παθητικής κακοποίησης που 
αντιμετωπίζουν τα βρέφη  σε  καταστάσεις αποχωρισμού από την οικογένεια. 
Η μακροχρόνια παραμονή στο ίδρυμα έχει ενοχοποιηθεί για ποικίλου είδους 
προβλήματα, που αφορούν τόσο τη σωματική όσο και τη ψυχολογική ανάπτυξη των 
παιδιών (Λαζαράτου Ε. 2007). 
  Η νοσηρότητα λόγω παρατεταμένης παραμονής σε ίδρυμα ήταν γνωστή από τον 
προηγούμενο αιώνα. Στην αρχή παρατηρήθηκε αυξημένη θνησιμότητα και αυξημένη 
επίπτωση ασθενειών που τις απέδιδαν σε ανθυγιεινό περιβάλλον, κακή διατροφή, 
κακό αερισμό και γενικά άσχημες συνθήκες διαβίωσης. 
Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στράφηκε στη μελέτη συναισθηματικών παραγόντων και 
κυρίως στη σημασία των πρώιμων αποχωρισμών. Αναδρομικές μελέτες σε εφήβους 
και σε ενήλικες που είχαν μεγαλώσει σε ιδρύματα έδειξαν αυξημένη επίπτωση 
ψυχικών διαταραχών. 
Άλλα ήταν, κυρίως οι έρευνες που βασίστηκαν στην άμεση παρατήρηση των βρεφών 
που έδειξαν με ακριβή τρόπο πόσο σοβαρές και ορισμένες φορές μη αναστρέψιμες 
ήταν οι ψυχολογικές, αλλά και σωματικές συνέπειες της μητρικής στέρησης, είτε 
αυτή υπάρχει από την αρχή ή συμβαίνει αργότερα κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων της ζωής. 
    Η ανακλητική κατάθλιψη έτσι όπως περιγράφεται από τον R. Spitz (1945)  αφορά 
παιδιά που πέρασαν τουλάχιστον τους 6 πρώτους μήνες με τη μητέρα τους, την 
αποχωρίστηκαν για διαφόρους λόγους και τοποθετήθηκαν στο ίδρυμα. Τα άτομα τα 
οποία αντικατέστησαν τη μητέρα δεν μπόρεσαν να την αναπληρώσουν 
συναισθηματικά, με αποτέλεσμα το παιδί να εμφανίσει προοδευτικά έντονες 
διαταραχές εξαιτίας της αποστέρησης.     Σύμφωνα με το Spitz η καταθλιπτική αυτή 
αντίδραση εμφανίζεται κυρίως στα βρέφη, τα οποία προηγουμένως είχαν καλές 
σχέσεις με τη μητέρα τους. Αντίθετα, η πλειονότητα των παιδιών τα οποία δεν είχαν 
προηγουμένως ικανοποιητικές σχέσεις με τη μητέρα τους, δεν παρουσιάζει 
κατάθλιψη. Τονίζεται επίσης ότι, η ανακλητική κατάθλιψη είναι αναστρέψιμη αν το 
βρέφος επενδύσει σε ένα νέο μητρικό αντικείμενο στους 3-5 πρώτους μήνες μετά 
τον αποχωρισμό, διαφορετικά η εικόνα γίνεται βαρύτερη και οδεύει προς τον 
ιδρυματισμό.  
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Πρόσφατα η συζήτηση στράφηκε στη ψυχολογική βία, ή   συναισθηματική 
κακοποίηση που αφορά καθαρά το ψυχολογικό πεδίο και μπορεί να υπάρχει χωρίς 
σωματικές κακώσεις ή παράλληλα μ’ αυτές. Η συναισθηματική κακοποίηση κατά τον 
O’Hagan (1995) ορίζεται σαν ένα σύνολο ακατάλληλων επαναληπτικών  
συναισθηματικών αντιδράσεων του ατόμου πρωταρχικής φροντίδας προς το παιδί 
καθώς και στις συμπεριφορές που προκύπτουν απ’αυτές.  
Τα συναισθήματα που δημιουργούνται   φόβος, ταπείνωση,  απόγνωση επιδρούν και 
καθορίζουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.  
Προσβάλλονται τομείς όπως  η  νοημοσύνη, η μνήμη, η  αντίληψη, η προσοχή, η 
φαντασία, και η εμπάθεια. Το παιδί υφίσταται την ενδο-οικογενειακή βία, την μη 
προβλέψιμη συμπεριφορά, την παραπλάνηση , την εκμετάλλευση. Γίνεται ευάλωτο, 
χωρίς αυτοπεποίθηση, με μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες (Πολυμέρου, 2004) 
 
 
Η ψυχική λειτουργία των γονέων που κακοποιούν τα βρέφη 
 
 Είναι πλέον αποδεκτή η διαγενεαλογική μετάδοση της βίας. 
Οι γονείς που κακοποιούν είναι οι ίδιοι  παιδιά κακοποιημένα, ψυχικά ευάλωτοι, με 
ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες.  
Η σχέση αυτών των γονέων με το παιδί κυριαρχείται από την μεγάλη  δυσκολία να 
αναγνωρίσουν  τις πραγματικές του ανάγκες, να το δουν σαν ένα ξεχωριστό άτομο. 
Αμέσως μετά τη γέννηση, το παιδί βιώνεται σαν το καλό αντικείμενο,  έντονα 
επιθυμητό που πρέπει να κρατηθεί  μέσα στα όρια της επιθυμίας των γονιών του 
χωρίς να του επιτραπεί καμία απομάκρυνση ή διαφοροποίηση. Το φαντασιωσικό 
βρέφος κυριαρχεί του πραγματικού, στο οποίο  αποδίδονται περίεργες επιθυμίες 
κυρίως επιθετικές, ενώ είναι οι ίδιοι  οι γονείς  που προβάλουν στο βρέφος τις δικές 
τους επιθετικές ενορμήσεις 
Αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις πραγματικές του ανάγκες και παρερμηνεύουν την 
συμπεριφορά του π.χ. το κατηγορούν ότι κλαίει επίτηδες τη νύχτα για να τους 
ενοχλεί.  
Τα βρέφη των οποίων οι γονείς παρουσιάζουν ψυχιατρικές διαταραχές είναι σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση. 
Είναι φανερό ότι οι ψυχωσικές διαταραχές επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα των 
γονέων. Το πραγματικό μωρό βιώνεται σαν επικίνδυνο και κάθε δραστηριότητά του 
(κινητική, στοματική, βλεμματική) ανακινεί  πρωταρχικά ψυχωσικά άγχη. Υπό την 
επήρεια αυτού του άγχους, μια ψυχωσική  μητέρα μπορεί να επιτεθεί και να 
κακοποιήσει το μωρό. Άλλες μητέρες αμύνονται συνέχεια ενάντια στη “βία” που τους 
προκαλεί το μωρό παραμελώντας το, αποφεύγοντας να το κοιτάζουν, να το ταΐζουν 
ή να το αγγίζουν, αφήνοντάς το μόνο για πολλές ώρες (Mazet P.1988). 
Η μητρική ψύχωση εκθέτει το βρέφος σε δύο μεγάλες κατηγορίες δυσκολιών. Από τη 
μια πλευρά η διαδικασία της προσκόλλησης επηρεάζεται άμεσα από τις ψυχωσικές 
διαταραχές της μητέρας και από την άλλη, οι συνέπειες της μητρικής ψύχωσης 
εκθέτουν το παιδί σε άλλες πηγές έλλειψης και stress : δυσκολίες στην εγκατάσταση 
της πατρικής σχέσης ή απουσία του πατέρα, μη σταθερές σχέσεις με την ευρύτερη 
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οικογένεια που οφείλονται στη δυσκολία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων που 
παρουσιάζει η μητέρα. 
Επίσης γονείς με ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, χρήστες αλκοόλ ή ουσιών 
ενέχονται συχνά στην κακοποίηση των βρεφών.  
Το βρέφος  είναι  σε άμεσο κίνδυνο από τις συνέπειες των ουσιών που 
χρησιμοποιούσε η μητέρα αλλά  και σε έμμεσο κίνδυνο από την συμπεριφορά της. 
Παρανοϊκός και αυτοκτονικός ιδεασμός, επιθετική συμπεριφορά, ατυχήματα που 
προκαλούνται από κακό συντονισμό των κινήσεων είναι κίνδυνοι που συχνά 
αντιμετωπίζουν τα βρέφη τοξικομανών μητέρων. Οι οικογένειες χρηστών ουσιών 
παρουσιάζουν δυσλειτουργικές σχέσεις, χαοτικούς τρόπους ζωής και διαπιστώνεται 
αδυναμία των γονέων να αναλάβουν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο τον 
γονεϊκό τους ρόλο.  

 
Η οικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης  αποτελεί αντικείμενο 
πρόσφατων μελετών. Στην ανασκόπηση του Campell JC (2002) φαίνεται ότι 3-13% 
των γυναικών έχει υποστεί βία από το σύντροφο τους κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Προκαλούνται αυξημένα ιατρικά προβλήματα , αυξημένος κίνδυνος 
βρεφικού θανάτου, χαμηλό βάρος γέννησης και  προωρότητα.  
Γονείς που είχαν εμπειρία ενδο-οικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του πρώτου 
χρόνου της ζωής του παιδιού τους ανέπτυξαν αρνητική άποψη για το παιδί. Η 
αρνητική άποψη για το παιδί ήταν παράγων κινδύνου για  την κακοποίηση του 
(McGuigan W et al, 2000). 
Παρατηρούνται επίσης ψυχολογικά τραυματικά συμπτώματα σε βρέφη μέχρι ενός 
έτους τα οποία ήταν μάρτυρες βίας που είχε υποστεί η μητέρα τους. Μιλάμε έτσι  για  
διαπροσωπική μετατραυματική διαταραχή (Relational PTSD ) και μελετάμε τη σχέση 
μεταξύ των συμπτωμάτων του βρέφους και εκείνων της μητέρας του (Bogat G et al,  
2006). 
Η έκθεση στην οικογενειακή βία συνδέεται άμεσα και με διαταραχές που 
παρουσιάζονται αργότερα στη  ζωή του παιδιού. 
Έκθεση στην οικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας συνδέεται 
με εξωτερικευμένες διαταραχές στα αγόρια και εσωτερικευμένες διαταραχές στα 
κορίτσια στη σχολική ηλικία και βίαιη συμπεριφορά σε αγόρια και κορίτσια  στην 
εφηβεία (Yates et al, 2003). 
 
  
Θεραπευτική  Παρέμβαση και   Πρόληψη 
 
Οι  συνέπειες στα παιδιά που έχουν υποστεί βία σε πολύ μικρή ηλικία είναι 
πολύπλοκες και  συχνά απρόβλεπτες.  
Απαιτείται συντονισμός διαφόρων ιατρικών ομάδων για την αντιμετώπιση του 
κακοποιημένου βρέφους. Οι παραπομπές στην παιδοψυχιατρική ομάδα γίνονται 
κυρίως από παιδιατρικά τμήματα στα οποία προσφέρονται οι πρώτες φροντίδες για 
την ανακούφιση του παιδιού. Οι κοινωνικές και οι δικαστικές υπηρεσίες 
συνεργάζονται για την παρέμβαση στην οικογένεια και την αντιμετώπιση  των 
γονέων. 
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Προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης προτείνονται κυρίως σε παιδικούς σταθμούς 
και νηπιαγωγεία. 
Aκόμη και αν εντοπιστούν οικογένειες γονέων που δυνητικά μπορεί να κακοποιήσουν 
τα παιδιά τους είναι δύσκολο να υλοποιηθεί συστηματικά προληπτική παρέμβαση. 
Πολλές από αυτές τις οικογένειες δεν αισθάνονται ότι είναι σε δυσκολία ή σε κίνδυνο. 
Δεν έχουν ικανοποιητική πληροφόρηση ή παρουσιάζουν σθεναρές αντιστάσεις για να 
το αποδεχθούν. Η προσέγγιση εδώ πρέπει να είναι πολύ προσεκτική έτσι ώστε να 
επιτρέψει να αναδυθεί το αίτημα. Διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο θα 
παρουσιαστεί το πρόβλημα, λόγω της κατάστασης και των χαρακτηριστικών των 
γονέων κινδυνεύει να αυξήσει τις άμυνες και τις παραβατικές πράξεις τους  
(Λαζαράτου Ε., Αναγνωστόπουλος Δ. 2005). 
 Είναι σημαντικό κατά τη λήψη του παιδιατρικού ιστορικού να ζητούνται 
πληροφορίες για την ψυχική υγεία των γονέων και την ύπαρξη ψυχο-κοινωνικών 
προβλημάτων, με βάση τις οποίες θα εκτιμηθεί η ανάγκη παραπομπής σε 
παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Σ’ αυτό το  πλαίσιο οι λειτουργοί υγείας χρειάζεται να 
συλλέγουν πληροφορίες για: α) ατομικό και κληρονομικό ιστορικό ψυχικής νόσου, γ) 
ύπαρξη πρόσφατων αρνητικών γεγονότων ζωής και χρόνιων δυσκολιών, 
δ)δημογραφικά στοιχεία που συσχετίζονται θετικά με την κακοποίηση(π.χ. κοινωνικό-
οικονομική τάξη και μορφωτικό επίπεδο, αλκοοολισμός, χρήση ουσιών), 
ε)προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των συζύγων, ασυμφωνία,  διαζύγιο,  ρήξη των 
οικογενειακών δεσμών.  
  
  Η βελτίωση της σταθερότητας του οικογενειακού πλαισίου, η μείωση 
της συζυγικής ασυμφωνίας, η υποστήριξη της οικογένειας και η ύπαρξη κάποιου 
άλλου ενήλικα που μπορεί να φροντίσει τα παιδιά αποτελούν προληπτικά μέτρα με 
κύριο σκοπό την ελάττωση του κινδύνου κακοποίησης των μικρών παιδιών. 
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Ομάδα Εργασίας 
 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ 

 
Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία 

Σοφία», Αθήνα 
Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου, Γ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. 
 
Εισαγωγή 
Οι αντιδράσεις του ψυχισμού του βρέφους και του νηπίου στην εισαγόμενη 

επιθετικότητα είναι το αντικείμενο αυτής της εργασίας. Το κλινικό υλικό προκύπτει 
από την συνεργασία με ένα παιδί οι γονείς του οποίου συγκρούονταν και η 
συγκρουσιακή τους φόρτιση διαχεόταν στην ψυχική ζωή του παιδιού. Λειτουργούμε 
με την παραδοχή ότι η σαδομαζοχιστική ποιότητα των συναλλαγών μεταξύ γονέων 
και παιδιών (Malka et al 2006, Massie et al 2006)  καθίσταται τραυματική  όταν ο 
ψυχισμός του βρέφους αδυνατεί να την επεξεργασθεί, οπότε εξαναγκάζεται να 
οργανώσει αμυντικές τακτικές έναντι του ψυχικού τραύματος. Όταν το τραύμα είναι 
πρώιμο η άμυνα εγγράφεται στην ίδια την οργάνωση του ψυχισμού με την μορφή 
διαταραχών του χαρακτήρα. 

 
Κλινικό υλικό 
Παρουσιάζουμε την περίπτωση της Μαρίας (Μ)  2,5 ετών, στην οποία 

παρείχαμε ψυχοθεραπεία επί ενάμιση έτος, με συχνότητα μία συνάντηση ανά δέκα 
ημέρες, μετά από αίτημα της μητέρας. Το παιδί παρουσίαζε οξείες αγχώδεις 
εκδηλώσεις με διαταραχές της συμπεριφοράς, της διατροφής και του ύπνου. Η 
μητέρα αισθανόταν απόγνωση και δεν ήξερε πώς να προστατεύσει το παιδί της. Τον 
ρόλο αυτό τον ανέθετε στην αναλύτρια, χωρίς εν τούτοις να καταλήγει να 
εμπιστευθεί πλήρως τις σκέψεις της τελευταίας.  Η ιδέα μιας κακοποιητικής δράσης 
επί του παιδιού την οποία  δαιμονοποιούσε και φοβόταν, ήταν κυρίαρχη και ακύρωνε 
οποιαδήποτε προσπάθεια πιο σύνθετης προσέγγισης των διαταραχών . Έτσι η μητέρα 
αδυνατούσε να θέσει σε εξέταση τις δικές της στάσεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις 
και συμπεριφορές απέναντι  στην Μ. Μεταξύ των γονέων  αναπτύσσονταν 
συγκρούσεις που δεν κρύβονταν από  το παιδί.  Ο πατέρας εμφανιζόταν ομοίως 
απορροφημένος από τις συγκρούσεις που οργανώνονταν γύρω από την Μ και 
αδυνατούσε  να την παρατηρήσει, ή να συνειδητοποιήσει και να επεξεργασθεί την 
πληθώρα των συναισθημάτων που δημιουργούνταν κατά την σχέση του μαζί της. Οι 
συγκρούσεις μεταξύ των γονέων εκδραματίζονταν συχνά και η σκηνοθεσία αυτή 
εκτίθετο στην Μ, η οποία κατέληξε να γίνεται συμμέτοχος αυτού του μέρους της 
ψυχικής ζωής του γονεϊκού ζευγαριού.   
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Θα εστιασθούμε στις παθολογικές εκδηλώσεις όπως εμφανίζονταν στις 
ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με το παιδί, όπου ήταν παρών κάθε φορά ένας από 
τους γονείς.   

Παρατηρήθηκαν τέσσερεις τύποι παθολογικών εκδηλώσεων και τελικά η 
απεμπλοκή από την οξεία κρίση με διατύπωση από το παιδί  ενός αιτήματος για 
ψυχοθεραπεία.  

1. Το παιγνίδι βασανισμού του μωρού / κούκλας.  
Αναπτύχθηκε ανελλιπώς επί ένα έτος και αποτύπωνε μια διχοτόμηση του 

παιδιού μεταξύ δύο εικόνων του μωρού, μίας κακής και μίας καλής. Δίπλα σε 
λιγοστές παραστάσεις φροντίδας του μωρού παρατίθεντο μέσω του παιγνιδιού βίαιες 
παραστάσεις βασανισμού και παραβίασης του.  Η σαδομαζοχιστική εκδραμάτιση 
έμοιαζε  απαραίτητη, σαν να απορροφούσε ψυχικές εντάσεις, που ως δυνάμεις 
καταστροφής (Green 1999) , απειλούσαν να οδηγήσουν σε κατακερματισμό. Έτσι, 
ενώ γινόταν σαφές ένα αίτημα από την πλευρά της Μ να κάνουμε κάτι για την βία, 
παράλληλα η ίδια αντιστρατευόταν τις απόπειρες μας λεκτικοποίησης και 
ενσωμάτωσης των γεγονότων που αναπαρίστανε  σε ένα σενάριο που την αφορούσε 
προσωπικά. Η ψυχική έκφραση της Μ ήταν εκφορτιστική και λειτουργούσε σαν να 
βρισκόταν σε κατάσταση ονειρισμού. Δεν έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να 
εκτυλίξει τις σκέψεις της, συνειδητές και ασυνείδητες  και να τις εξετάσει με κάποιο 
τρόπο.  Οι σκέψεις και η φαντασία ήταν απλώς όχημα ή μάλλον δίαυλος που 
χρησιμοποιούσαν οι ψυχικές εντάσεις  για να βρουν οδό εκφόρτισης. Επισημαίνουμε 
την μονοδιάστατη συναισθηματική έκφραση και την επαναληπτικότητα. Στην 
κακοποίηση του μωρού η Μ προσέθετε τον εξοστρακισμό του και την γύμνωση του. 
Η εκφορτιστική βία γινόταν τόσο ισχυρή που στο τέλος  κατέληγε να βιώνεται η ίδια 
ως τραυματική. Παράδειγμα μερικές φορές η Μ έμοιαζε να φοβάται το μωρό/κούκλα 
που είχε βασανίσει και οστρακίσει.  Αυτό δείχνει ότι πρόβαλλε στο μωρό δικά της 
αρνητικά συναισθήματα και φοβόταν ότι αυτό θα της αντεπιτεθεί. Πραγματοποιούσε 
δηλαδή μια διχοτόμηση του ψυχισμού της και μια διάψευση του γεγονότος ότι 
επρόκειτο για την δική της επιθετικότητα. 

2.Το  άγχος, η υπερδιέγερση η ταραχή.   
Αυξάνονταν με την έκθεση της βίας που αναφέραμε και οξύνονταν ιδιαίτερα  

όταν οι γονείς επέκριναν με ένταση ο ένας τον άλλο, οπότε γινόταν προσπάθεια από 
το παιδί να διακοπούν οι συναντήσεις.  Οι εκδηλώσεις αυτές από την πλευρά των 
γονέων ενείχαν αποδιοργανωτική ισχύ και για την σκέψη της αναλύτριας, η οποία 
διαπίστωνε μια απώλεια του ελέγχου που εκ του ρόλου της θα έπρεπε να έχει στην 
πραγματικότητα των συναντήσεων. Οι επιθετικές εκδηλώσεις προέκυπταν από την 
δράση αρχαϊκών πλευρών του ψυχισμού των γονέων, οι οποίοι έφερναν στο 
προσκήνιο εξαιρετικά έντονα συναισθήματα και σκέψεις με περιεχόμενο το αρνητικό 
και την απειλή. Ενώ οι γονείς είχαν αυθεντικό και βαρύνον ενδιαφέρον για το παιδί 
τους την στιγμή της  έκθεσης  του μέρους αυτού του εαυτού τους έμοιαζε να μην 
συνειδητοποιούν την οδυνηρή και αποδιοργανωτική ποιότητα του συναισθήματος 
που προκαλούσαν στην Μ.  Η ιδέα των «αντικειμένων εισβολέων»  (Williams ,2004) 
χρησιμοποιήθηκε για την κατανόηση του φαινομένου. 

3. Η συγχυτική αποδιοργάνωση.  
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Ήταν ένα είδος ψυχικού  κατακερματισμού (Winnicott, 1962). Το παιδί 
αποσυνδεόταν από τα διαμειβόμενα και σαν υπνοβάτις διατύπωνε φράσεις 
καταγγελτικές για μέλη της οικογένειας. Οι λέξεις και οι φράσεις δεν έμοιαζαν εκείνες 
τις στιγμές να έχουν την συμβολική τους σημασία.  Χρησιμοποιούνταν σαν λύσεις 
εσχάτης ανάγκης και ως υλικά θωράκισης του ψυχισμού. Η αποστολή αυτή 
εξυπηρετούνταν από την χρήση των αισθητήριο-κινητικών τους χαρακτηριστικών και 
από την θέση τους στην ψυχική πραγματικότητα. Αυτή καθοριζόταν από την 
παρουσία τους στις τραυματικές εμπειρίες ως στοιχεία αυτών των εμπειριών. 
Παράδειγμα η συναισθηματική αύρα που έφεραν οι φράσεις αυτές από τις μητρικές 
καταγγελίες, ή οι ήχοι που συνδέονταν με στιγμές άγχους. Άγχη και ήχοι είχαν 
συνδυασθεί καθώς είχαν βιωθεί  ταυτόχρονα.  Οι καταγγελίες της Μ  συντονίζονταν 
με τις σκέψεις της μητέρας, αλλά όχι πάντοτε.  

Η σύγχυση οδηγούσε άλλες φορές σε αβεβαιότητα για στοιχεία της 
πραγματικότητας, τα οποία το παιδί έμοιαζε υπό κανονικές συνθήκες να ελέγχει 
επαρκώς. Παράδειγμα η Μ επιδείκνυε αβεβαιότητα για το αν τα ζώα/παιγνίδια ήταν 
ζωντανά και κινδύνευε να την δαγκώσουν. 

4. Υπερεπένδυση του γνωστικού και των αντιληπτικών δεδομένων. Το παιδί 
χρησιμοποιούσε τα αντικείμενα ως φορείς γνωρισμάτων, τα οποία επενδύει κανείς 
γνωστικά. Η στάση αυτή μείωνε την συμβολική τους βίωση, οδηγούσε σε μια 
υπερεγρήγορση  και εξαντλούσε τις φυσικές και ψυχικές εφεδρείες της Μ. 

 
Θεωρούμε ότι αυτά τα φαινόμενα συνιστούν προσπάθειες του ψυχισμού της 

Μ να επεξεργασθεί μία ισχυρή πρώιμη τραυματική επιρροή, η οποία συνεχιζόταν και 
στο παρόν και συσχετιζόταν με την δυσκολία των γονέων να επεξεργασθούν τις  
δικές τους ψυχικές εντάσεις. Αυτές  αφενός προβάλλονταν στο παιδί και αφετέρου 
εκτίθεντο σε αυτό επαναληπτικά και σχεδόν καταναγκαστικά μέσω της έκθεσης των 
καβγάδων. Η προβολή  φαίνεται από την εισαγωγή στην φανταστική εικόνα του 
παιδιού στοιχείων από το βιολογικό κληροδότημα της οικογένειας, τα οποία οι γονείς 
θεωρούσαν κακά και καταστροφικά. Ο ψυχικός τραυματισμός της Μ  είχε εξ άλλου 
να κάνει με την ποσότητα των ψυχικών εντάσεων που δεχόταν χωρίς να μπορεί να 
μεταβολίσει, αλλά και με την ιδιαίτερη ποιότητα τους. Η ποιότητα αυτή συνδέεται με 
την  απήχηση στον χώρο του φαντασιωσικού του παιδιού της έκθεσης των γονεϊκών 
συγκρούσεων, οι οποίες διήγειραν με τρόπο παθογόνο φαντασιωσικές κατασκευές.  
Τέτοια είναι μια κατασκευή/ σκηνή που διαθέτουμε όλοι, προκατασκευασμένη στην 
βασική της δομή,  η οποία εκτυλίσσεται στην βάση ενός σεναρίου, που απαντά στο 
ερώτημα τι κάνουν οι γονείς όταν είναι μόνοι τους.   Οι φαντασιώσεις  αυτές 
ονομάζονται  πρωταρχικές και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργούν ως σκελετοί των 
ψυχικών κατασκευών.  Η φαντασιακή διέγερση στην περίπτωση της Μ υπό τις 
συγκεκριμένες συνθήκες θεωρήθηκε από εμάς παθογόνος επειδή είχε καταργηθεί η 
απαραίτητη απόσταση από το γονεϊκό ζεύγος και επειδή ο όλος αστερισμός είχε  
κάνει το παιδί να «βλέπει» στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει μεταξύ των 
γονέων, ενώ αυτή η «γνώση» οφείλει να παραμένει στην φαντασία.   Αποτέλεσμα 
αυτού ήταν μία διεκδίκηση συμμετοχής στη διαμειβόμενα μεταξύ των γονέων και 
επηρεασμού τους, με επίπτωση φυσικά μια μείωση των επεξεργασιών του παιδιού 
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που λαμβάνουν χώρα σε αυτή την φάση και οδηγούν στον διαχωρισμό και την 
δημιουργία ταυτότητας . 

Το γεγονός της διάχυσης της  σαδομαζοχιστικής ποιότητας της συναλλαγής 
μεταξύ των γονέων στο παρόν στη σχέση τους με την Μ  είναι τέλος σημαντικό  
δεδομένο.  Η διάχυση αυτή συνιστά εκτροπή, τραυματικά ενεργό.  Σχετικά με το 
παρελθόν υποθέτουμε ότι υπήρξε δυσκολία από την πλευρά των γονέων να 
επεξεργασθούν τις αντιφάσεις της γονεϊκότητας και τις αυξημένες υποχρεώσεις που 
αυτή συνεπάγεται στον τομέα της επεξεργασίας των ενορμητικών /ενστικτικών  
εντάσεων. Εννοούμε εδώ τις ανάγκες επεξεργασίας των έντονων και πολυποίκιλων 
επιθετικών και φιλητικών διεγέρσεων που η ύπαρξη και η φροντίδα ενός βρέφους 
επάγει.  

Οι καρποί της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στην κρίση συνίστανται σε 
σταδιακή μείωση του εκφορτιστικού χαρακτήρα των ψυχικών παραγωγών της Μ.  
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, με θεωρητικούς όρους, οι οποίοι όμως περιγράφουν καλά 
τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην θεραπευτική συναλλαγή, την δημιουργία 
ενός ψυχικού περιέχοντος, στο εσωτερικό του οποίου οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα μπορούσαν να συγκρατηθούν και να γίνουν αντικείμενα επεξεργασίας.  
Η λειτουργία του περιέχοντος σημαίνει στην πράξη ότι το υλικό που παρήγαγε το 
παιδί έπαψε να έχει αυτή την δύσκαμπτη και μονοδιάστατη υφή που περιγράψαμε, η 
οποία δεν μπορούσε να γεννήσει κάτι νέο ως σκέψη ή ως συναίσθημα, αλλά  μόνο 
επανάληψη με τρόπο καταναγκαστικό. Το υλικό απέκτησε μια νέα υφή, η οποία 
επέτρεπε την εκτύλιξη ενός σεναρίου, όπου ο παρατηρητής μπορούσε να διακρίνει 
και άλλες ποιότητες πέρα από τον βασανισμό και την οδύνη. Περιγράψαμε για 
παράδειγμα την σκηνοθεσία ενός παιγνιδιού από την Μ που έθετε στη σκηνή την 
απουσία, την απώλεια,  και την ανεύρεση με το αντικείμενο. Η αναλύτρια 
συμπεριελήφθη σε αυτή τη σκηνοθεσία και έγινε μέρος της σκηνής, πράγμα που 
διαφοροποιεί  σημαντικά την χρήση της. Έως τότε περιοριζόταν στην θέση εκείνου 
που παρατηρεί ως αδύναμος θεατής τρομερά γεγονότα, τα οποία δεν μπορούσε να 
επηρεάσει με κανένα τρόπο. Η θέση αυτή του αναλυτή είναι κατά τον Bion (1965) 
χαρακτηριστική στις περιπτώσεις όπου ο αναλυόμενος χρειάζεται να εναποθέσει μέσα 
στον αναλυτή  ψυχικά  υλικά που δημιουργούν στον ίδιο αίσθημα κινδύνου και 
οδύνη, υλικά για τα οποία και με τα οποία ο αναλυτής δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
άλλο από το να τα «φιλοξενήσει» για ένα χρονικό διάστημα. Τα υλικά αυτά ο 
ασθενής χρειάζεται να τα εκβάλλει από τον ψυχισμό του και να τους βρει ένα άλλο 
περιέχον. Η αδυναμία να επηρεάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο τις ψυχικές παραγωγές 
της Μ που αναφέρθηκε, εικονογραφεί  αυτήν ακριβώς την εμπειρία που περιγράφει ο 
Bion. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την 
περίσταση ήταν να είμαστε εκεί παρόντες και να παρέχουμε αυτό το περιέχον που 
μας ζητούσε η Μ, καθώς αισθανόμαστε ότι ήδη το να βιώνει  τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιεί το αντικείμενο με αυτό τον τρόπο χωρίς να καταστρέφεται κανείς ήταν 
κάτι σημαντικό για την ψυχική της διεργασία και την προσπάθεια να απεμπλακεί και 
να αναπτυχθεί.   

Επιβεβαιωθήκαμε σε αυτή την υπόθεση αφού στη συνέχεια η Μ μας έδωσε 
μια διαφορετική θέση όπως είδαμε, την θέση κάποιου που συμμετέχει στην 
συγγραφή του σεναρίου. Αναφερόμαστε στη συνάντηση όπου η Μ μας τοποθέτησε 
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στην θέση του αντικειμένου που αναλαμβάνει την ευθύνη να ψάξει να την βρει.  Η Μ 
έκανε για πρώτη φορά ότι κρύβεται η ίδια αντί να πετά και να εξαφανίζει το μωρό 
και, έχοντας απομακρύνει τον γονέα που ήταν παρών από τη συνάντηση, μας ζήτησε 
να την βρούμε, να κάνουμε ότι την χάνουμε και ότι την αναζητούμε και εκείνη να 
κάνει ότι χάνεται και ότι περιμένει να την βρούμε με χαρά.   Το υλικό αυτό, μέσω της  
κατάκτησης από το παιδί του «ως εάν»   και  μέσω της επιλογής της να εκκινήσει μια 
επεξεργασία των ζητημάτων που σχετίζονταν με την απώλεια και τον αποχωρισμό, 
ισοδυναμεί με διατύπωση αιτήματος για ψυχοθεραπεία.  

Η επεξεργασία αυτή στη συνέχεια έδειξε βέβαια αυτό που αναμενόταν, ότι η 
Μ διέθετε πυρήνες ψυχισμού όπου το άγχος και οι φαντασιώσεις συνέχιζαν να είναι 
πρωτόγονα. Ο αποχωρισμός και η απώλεια εικονογραφήθηκαν με αιματηρές εικόνες 
ακρωτηριασμού και αρρώστιας, γεγονός που επιβεβαίωσε την ανάγκη για συνέχιση 
της ψυχοθεραπείας. 
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Στο ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας ένα υποσύστημα που εμπλέκεται  στο 
χάρτη της ενδοοικογενειακής βίας είναι και η δυάδα του γονεϊκού ζεύγους. 

Αναμφίβολα η κακοποίηση στο γάμο αποτελεί ένα θέμα που στις μέρες μας 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς τα τελευταία 15-20 χρόνια, εξελίσσεται 
σταδιακά από μια απόκρυφη οικογενειακή υπόθεση σε ένα βαθύ κοινωνικό 
πρόβλημα, που απασχολεί την κοινή γνώμη, την επιστημονική έρευνα, την κοινωνική 
πολιτική και συνολικότερα όλες τις επιστήμες, που ασχολούνται με τον άνθρωπο. 

Πίσω απ’ τις κλειστές πόρτες αμέτρητων σπιτιών, στο ύστατο καταφύγιο της 
οικογένειας, διαλέγουν περισσότερο οι σύζυγοι να εκφράσουν τις πιο ακραίες και 
βίαιες συμπεριφορές τους. 

Η κακοποίηση περιλαμβάνει πολλές μορφές βίας. Η ενδοοικογενειακή βία 
συγκεκριμένα αφορά τη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική 
αποστέρηση. Ωστόσο από τις έρευνες (Straus & Sweet 1992, Walker 1997) 
προέκυψε πως η άσκηση ψυχολογικής βίας συχνά είναι πιο οδυνηρή από τη 
σωματική. Φαινομενικά ανώδυνες κουβέντες, υπαινιγμοί, υποδείξεις, σεξιστικά και 
ειρωνικά σχόλια, υποτιμητική συμπεριφορά μπορούν να επιφέρουν την 
αποσταθεροποίηση κάποιου αλλά συχνά και την εξόντωση του ( Hirigoyen, 2003). 

Ο κύριος σκοπός είναι η δημιουργία μιας οικογένειας χωρίς τραύματα, βία και 
καταπίεση καθώς συγχρόνως θα γίνεται σεβαστή η ατομικότητα και η μοναδικότητα 
κάθε περίπτωσης κακοποίησης. 

Η Giles-Sims (1986) χρησιμοποίησε τη θεωρία των γενικών συστημάτων 
προκειμένου να εξηγήσει την ενδοοικογενειακή βία. Κάθε σύστημα είναι ανοιχτό ή 
κλειστό, προσπαθεί να διατηρήσει την ομοιόσταση  του δηλαδή την ισορροπία του 
και να μην αλλάξει. Είναι προσανατολισμένο σε ένα στόχο και ανάλογα με αυτόν 
προσαρμόζει τη συμπεριφορά του. Η ενδοοικογενειακή  βία  είναι αποτέλεσμα της 
λειτουργίας του συστήματος και όχι αποτέλεσμα ατομικής παθολογίας και 
ενδυναμώνεται μέσα από τη θετική ανατροφοδότηση από το μέλος που κακοποιείται 
μέσω της ανοχής που δείχνει. 

Τα πολιτισμικά στοιχεία (ζητήματα θρησκείας, ηθικής τάξης, μοντέλα αξιών για 
το θεσμό του γάμου, σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων) που διέπουν κάθε 
οικογενειακό σύστημα συνηγορούν στο να τροφοδοτούνται λόγοι ανοχής της 
κακοποίησης στο ζευγάρι ιδιαίτερα σε παλιότερες εποχές. 

Στο σύγχρονο κόσμο το θέμα της κακοποίησης αφορά και τις γυναίκες που 
κακοποιούν στα πλαίσια του γάμου και όχι μόνο τους άνδρες. Η έννοια του 
«δυνατός» ή αδύνατος έχει τόσο αλλάξει, ώστε οι ορισμοί που δίνουμε στις έννοιες 
«δύναμη» και «αδυναμία» και οι διαφοροποιήσεις που γίνονταν ανάμεσα στα δύο 
φύλα έχουν καταστεί απολιθώματα, που καμιά θέση δεν έχουν στη σύγχρονη 
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κοινωνία. Ωστόσο οι άνδρες έχουν τα πρωτεία στην κακοποίηση. Έρευνες που 
παρουσιάστηκαν στο 7ο Διεθνές Εγκληματολογικό Συνέδριο του Ο.Η.Ε. αναφέρουν, 
ότι 1 στα 4 ζευγάρια έχουν εμπειρία κάποιας βίαιης πράξης, ενώ το 57% των 
γυναικών είχαν υποστεί σωματικές βλάβες, το 23,7% χρειαζόταν ιατρική φροντίδα 
και το 14,3% συστηματική θεραπεία (World Οrganization Report, 2001).  

Ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τη συχνότητα, 
γιατί υπάρχει γενική έλλειψη στατιστικών στοιχείων, γεγονός που οφείλεται στο 
φόβο του στιγματισμού, στην αναποτελεσματικότητα του επίσημου κοινωνικού 
ελέγχου, στην έλλειψη αυτόπτων μαρτύρων – στην οικονομική και κοινωνική 
εξάρτηση των γυναικών και στις απειλές του συζύγου – τόσο για τις απλές μορφές, 
όσο και για τις ακραίες μορφές βίας. 

Ο, η σύζυγος στα πλαίσια του έγγαμου βίου, υιοθετούν πρότυπα και 
στερεότυπα, που έχουν από την οικογένεια καταγωγής τους για το φύλο και το ρόλο 
τους και τα κληροδοτούν και στο υποσύστημα των παιδιών τους, πρόκειται για την 
πολιτισμική κληροδότηση από γενεά σε γενεά. 

Το κόστος των δυσλειτουργικών σχέσεων πληρώνεται συνήθως από τα παιδιά, 
που στηρίζουν τα ετοιμόρροπα σπίτια. Επειδή το παιδί είναι το πιο αδύναμο μέλος 
συνήθως φορτώνεται και εκφράζει τη δυσλειτουργία του συστήματος της 
οικογένειας. Στην κλινική πράξη φαίνεται συχνά, ότι πίσω από ένα πρόβλημα του 
παιδιού υπάρχει πρόβλημα στη σχέση των συζύγων(Haley, 2000).  Επιπλέον το 
κόστος είναι τεράστιο για τους δύο συντρόφους που είναι παγιδευμένοι σε δεσμούς 
που έγιναν δεσμά και αρρωσταίνουν ψυχικά και σωματικά. 

Οι σύζυγοι που υφίστανται κακοποίηση, θέτουν πολλές δικαιολογίες 
προκειμένου να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα ενός 
μαρτυρικού γάμου. Χρειάζεται κατανόηση σε βάθος της δυναμικής της δυαδικής 
σχέσης δηλαδή της διαντίδρασης και συσχέτισης που δημιουργείται μεταξυ τους. Για 
να παραμείνει ισορροπημένη και ισότιμη μια σχέση στο γάμο πρέπει το κάθε 
πρόσωπο να μπορεί να υπερασπίζεται τις ανάγκες του μ’ ένα διεκδικητικό τρόπο και 
να μπορεί να ανταποκρίνεται μέ ευαισθησία και στις ανάγκες του άλλου προσώπου. 
Όσο και αν φαίνεται απλό, αυτό δεν αποτελεί ένα εύκολο επίτευγμα και δεν ισχύει  
εκεί όπου το σύστημα υφίσταται κακοποίηση από κάποιο μέλος. 

Η βαθιά μελέτη του συστήματος συνεπάγεται τη διερεύνηση των 
συναισθημάτων που αναπτύσσονται στην κάθε προσωπικότητα που απαρτίζει το 
ζευγάρι και πως αυτά αλληλεπιδρούν και δημιουργούν ένα κύκλο βίας. 

Ο ατέρμονος κύκλος βίας ενεργοποιείται από αρνητικά και δυσάρεστα 
συναισθήματα όπως: απογοήτευση, καταπιεσμένη επιθετικότητα, άλυτος θυμός των 
συντρόφων, λύπη, ενοχή, αίσθημα του «μαθημένου αβοήθητου» (αδυνατεί κάποιος 
να αντιδράσει και δέχεται παθητικά ότι του συμβαίνει), αίσθημα εξευτελισμού, 
υποβίβασης, τραυματισμένη αίσθηση εαυτού, αίσθημα ανασφάλειας λόγω αδυναμίας 
να εμπιστευθεί πλέον, αίσθημα προδοσίας για τον άλλο σύντροφο και για τον ίδιο 
του τον εαυτό (αμφισβητεί την κρίση του, κάποιον που θεώρησε άξιο εμπιστοσύνης, 
τον κακοποιεί) αίσθημα εξαπάτησης, παθολογική ζήλια. Η καθημερινή επαφή θύτη – 
θύματος αποτελεί πηγή άγχους, είναι μια στρεσογόνος κατάσταση. 

Τα παραπάνω συναισθήματα απελευθερώνονται μέσα στο φαύλο κύκλο της 
βίας και κάποια από αυτά τα συναισθήματα ξεσπούν σε βία όπως ο θυμός. 

94 / Βία, Παιδί, Θεσμοί



Εμφανίζονται σε γάμους με επαναλαμβανόμενες καθημερινές διαφωνίες, σχετικά με  
τις δραστηριότητες του ζευγαριού. 

Θέματα που πυροδοτούν την επιθετική συμπεριφορά είναι η ζήλια, η διαφορά 
στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνδρες και οι γυναίκες τις οικιακές τους 
υποχρεώσεις, η διαχείριση των οικονομικών, θέματα των παιδιών και των 
οικογενειών καταγωγής τους. Τα βίαια επεισόδια δεν τελειώνουν ποτέ. Το τέλος ενός 
βίαιου επεισοδίου μπορεί ταυτόχρονα να σηματοδοτεί την έναρξη ενός άλλου, ακόμη 
και αν αυτό δεν εκδηλωθεί πριν από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι σχετικές έρευνες (Μαρίνου,2003) αποκαλύπτουν πως η εκδήλωση βίαιης 
συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων ακολουθεί συνήθως κάποιο έντονο φραστικό 
επεισόδιο, αν και δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου μια και μόνο φράση αρκεί για να 
περάσει το ζευγάρι στη φάση της σωματικής βίας. Στην πλειοψηφία οι αφορμές 
αυτών των διαφωνιών δεν είναι σοβαρές όμως έχουν να κάνουν με θέματα που 
απασχολούν το ζευγάρι πολύ καιρό. 
 Η Walker (1991), στην κυκλική θεωρία της βίας εστιάζει στη γυναίκα 
(σύντροφο) ως θύμα κακοποίησης και υποστηρίζει πως η βία δεν είναι συνεχής, ούτε 
σε τυχαία χρονικά διαστήματα, αλλά ότι στις σχέσεις κακοποίησης του ζευγαριού 
παρατηρείται ένας κύκλος συμβάντων. Ο κύκλος βίας έχει τρεις διακριτές φάσεις που 
ποικίλουν σε χρόνο και ένταση και όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικά ζευγάρια, αλλά 
και στο ίδιο ζευγάρι.  
 Έτσι, έχουμε τη φάση της δημιουργίας της έντασης, την έκρηξη ή το 
επεισόδιο κακοποίησης και τη φάση της ηρεμίας ή περίοδο αγάπης. Το πόσο χρόνο 
παραμένει ένα ζευγάρι σε κάθε μία από τις φάσεις αυτές ποικίλει και επηρεάζεται από 
διάφορα γεγονότα στη ζωή του ζευγαριού. Ωστόσο, ο κύκλος αυτός βοηθά να 
εξηγήσουμε το πώς οι κακοποιημένες γυναίκες μετατρέπονται σε θύματα, πώς 
αποκτούν το αίσθημα αδυναμίας και γιατί δεν προσπαθούν να ξεφύγουν, αφού μας 
προσφέρει μια σφαιρική εικόνα για τη δυναμική της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και 
για την διαντίδραση του ζεύγους στα πλαίσια μιας σχέσης κακοποίησης. 

Στη διάρκεια της πρώτης φάσης συμβαίνουν κάποια μικροεπεισόδια βίας, όπως 
χαστούκια, ελεγχόμενο χυδαίο λεξιλόγιο και ψυχολογικός πόλεμος. Εδώ, αρχικά και 
τα δύο μέλη της σχέσης έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, από την άποψη ότι 
καθοδηγούν και επιλέγουν την αντίδρασή τους. Στη φάση αυτή, οποιαδήποτε 
απρόσμενη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στη κλιμάκωση της βίας και να 
προκαλέσει έκρηξη. Η χειρότερη πλευρά αυτής της πρώτης φάσης είναι η ψυχική 
αγωνία. Σταδιακά οι γυναίκες εξουθενώνονται από το συνεχές άγχος και αποσύρονται 
συναισθηματικά. Ο δε σύντροφος, οργισμένος με αυτή τη συναισθηματική αδυναμία 
και λιγότερο διατεθειμένος για συμβιβασμό, εξαιτίας της, γίνεται όλο και πιο 
καταπιεστικός και βάναυσος. Έτσι, σε κάποιο σημείο, και συχνά με τρόπο 
απρόβλεπτο, η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη και επέρχεται οξύ περιστατικό 
κακοποίησης. 

Η δεύτερη φάση του κύκλου είναι συντομότερη από τη πρώτη και τη τρίτη. 
Συνήθως διαρκεί από δύο ως είκοσι τέσσερις ώρες, αν και έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις όπου η γυναίκα βιώνει μια σταθερή περίοδο τρόμου για μια εβδομάδα ή 
και περισσότερο. Η κατάσταση, χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη έκρηξη των 
εντάσεων που έχουν δημιουργηθεί στη πρώτη φάση, η βία εξελίσσεται σε μένος, 
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βαναυσότητα η οποία προκαλεί σωματικές βλάβες και καμιά φορά θάνατο. Ωστόσο, 
δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το είδος της βίας που θα επικρατήσει στη διάρκειά 
της. Η αδυναμία πρόβλεψης και η έλλειψη του ελέγχου και από τους δύο 
συντρόφους είναι τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν αυτή τη φάση από τη 
προηγούμενη. 

Η ακριβής χρονική διάρκεια της τρίτης φάσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. 
Συνήθως είναι μεγαλύτερη από αυτή της δεύτερης αλλά μικρότερη από της πρώτης. 
Η περίοδος αγάπης είναι αυτή που επιθυμούν περισσότερο οι κακοποιημένες γυναίκες 
και γι’ αυτό δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι γυναίκες να αναπτύσσουν δεξιότητες 
προκειμένου να διατηρήσουν αυτή τη φάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν 
συμβαίνει αυτό, τότε στη πρώτη περίοδο του νέου κύκλου συχνά χάνουν τον έλεγχο 
του καταπιεσμένου θυμού τους και εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά στο 
σύντροφό τους (Walker,  1997). 

Η τρίτη φάση του κύκλου της βίας φέρνει μαζί της μια ασυνήθιστη περίοδο 
ηρεμίας και είναι ευπρόσδεκτη και από τα δύο μέλη του ζευγαριού. Όπως η βιαιότητα 
είναι συνδεδεμένη με τη δεύτερη φάση, έτσι και η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από 
την υπερβολική αγάπη, την ευγένεια και τη μεταμελημένη συμπεριφορά του δράστη. 
Ο δράσης γνωρίζει ότι φέρθηκε πολύ άσχημα και προσπαθεί να εξιλεωθεί και να τα 
ξαναφτιάξει με τη σύντροφό του. Στη διάρκεια αυτής ακριβώς της φάσης, 
ολοκληρώνεται και η μετατροπή της κακοποιημένης γυναίκας σε θύμα. Η ένταση που 
δημιουργήθηκε στη πρώτη φάση και εκτονώθηκε στη δεύτερη έχει πλέον 
εξαφανιστεί. Τώρα ο δράστης συμπεριφέρεται σταθερά με ευγενικό και τρυφερό 
τρόπο. 
 Πρόκειται λοιπόν για μια βίαιη σχέση και όχι για βίαιο επεισόδιο με αρχή, μέση, 
τέλος, η οποία εξελίσσεται μέσα σε ένα ατέρμονο κύκλο βίας. Ως εκ τούτου οι 
ελπίδες και οι προσδοκίες του μέλους που κακοποιείται ότι θα καταφέρει να αλλάξει 
το σύντροφό του, καθώς και η πεποίθηση του συζύγου ότι δεν ήθελε να τραυματίσει 
τη γυναίκα που αγαπά αλλά να της δώσει ένα μάθημα και έχασε τον έλεγχο είναι οι 
κυρίαρχοι τρόποι με τους οποίους εξαπατούν τα δύο μέλη τον εαυτό τους και 
παγιδεύονται σε μια βίαιη συντροφικότητα. 
 Αξίζει να σκεφτεί κανείς πόσο οδυνηρός θα πρέπει να είναι ένας 
συναισθηματικός εγκλωβισμός σε μια βίαιη κατάσταση είτε αυτός λειτουργεί σε 
συνειδητό, είτε σε ασυνείδητο επίπεδο, στη σχέση του ζευγαριού. 
 Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η λειτουργική συνύπαρξη του 
ζευγαριού και όχι η μετατροπή του γάμου σε πεδίο μάχης. Η γαμήλια συντροφική 
σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα δεν 
αφοσιωθούν στο να κάνουν τη σχέση ισότιμη. 
 Η συζυγική ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της ανταλλαγής επιβραβευτικών 
συμπεριφορών ανάμεσα στους συζύγους, εποικοδομητικών δεξιοτήτων επικοινωνίας 
σε συνδυασμό με την ικανότητα επίλυσης των συγκρούσεων με αμοιβαία 
ικανοποιητικό τρόπο, χωρίς να καταφεύγουν είτε σε κλιμάκωση των αρνητικών 
συναισθημάτων και της επιθετικότητας, είτε σε απόσυρση και αποφυγή κάνοντας την 
επίλυση των συγκρούσεων ακόμα δυσκολότερη. 

Για να διατηρηθεί μια υγιής ισορροπία στη σχέση απαραίτητες προϋποθέσεις 
είναι: α. Η συμπληρωματικότητα, το μοίρασμα, η εναλλαγή των ρόλων. β. Η 
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υποχώρηση από τον κυριαρχικό ρόλο του ενός προς τον άλλον, μαζί με: γ. 
ρεαλιστικές στάσεις και προσδοκίες από το γάμο, οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο των 
συμβολαίων των ζευγαριών. 

 Στο εγγύς μέλλον θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να υπάρξει έρευνα 
για την ενδοοικογενειακή βία, όπου το θύμα της κακοποίησης είναι ο άνδρας και 
θύτης η γυναίκα, δεδομένου ότι παρατηρείται μια αντιστροφή των ρόλων των δύο 
φύλων στη σύγχρονη κοινωνία. 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θεραπείας με οικογένειες 

κακοποιημένων παιδιών 
 
Κάθε θεωρητικό θεραπευτικό μοντέλο έχει τις δικές του αρχές, τεχνικές και 

στόχους, π.χ. οι επικεντρωμένες στο πρόβλημα θεραπείες στοχεύουν στην άμεση 
τροποποίηση της προβληματικής συμπεριφοράς ενώ οι ψυχοδυναμικές θεραπείες 
απαιτούν μακροχρόνια επεξεργασία των πρώιμων εμπειριών. 

 
Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία η κακοποίηση μπορεί να κατανοηθεί ως μια  
έκφραση των δυσλειτουργιών του οικογενειακού συστήματος. Η θεραπεία έχει 
βαθύτερο σκοπό  την αναγνώριση των καταστάσεων που οδηγούν στην εμφάνιση 
της κακοποίησης και την τροποποίηση των αλληλεπιδράσεων ώστε να παύσουν να 
κακοποιούνται τα παιδιά. Επιπλέον στην περίπτωση της εργασίας με οικογένειες  
κακοποιημένων παιδιών προέχει η ασφάλεια των παιδιών και υποστήριξη των 
κακοποιημένων ατόμων ώστε να τεθούν εξ' αρχής τα αναγκαία όρια ώστε να 
προφυλάσσονται τα παιδιά από την κατάχρηση εξουσίας των μεγάλων. Η 
διαφορετικότητα της θεραπείας  περιλαμβάνει τα ακόλουθα  χαρακτηριστικά :  
 
1) Η θεραπεία εστιάζεται στην κακοποιητική συμπεριφορά. Παρέχει άμεσα 
εναλλακτικές προτάσεις αφενός για την καλλιέργεια μιας περισσότερο υγιούς 
αλληλεπίδρασης με το παιδί, αφετέρου για την αποτροπή/περιορισμό των 
επικίνδυνων γονικών συμπεριφορών. 
2) Η θεραπεία προσανατολίζεται προς τη λύση. Για το λόγο αυτό οι θεραπευτές 
αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο (όχι παθητικοί ακροατές) και εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή και συνεργασία των γονέων. Η ακύρωση των συναντήσεων τίθεται υπό 
διερεύνηση (σε επόμενη συνεδρία ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας). 
3) Η θεραπεία εστιάζεται σε θέματα ασφάλειας. Περιλαμβάνει την εκμάθηση 
κατάλληλων και ακίνδυνων τεχνικών διαπαιδαγώγησης με ή χωρίς τη παρουσία των 
παιδιών. Οι γονείς είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν για την εμπλοκή του παιδιού στη 
θεραπεία τους ή την μη παρουσία σε αυτή. Στην περίπτωση που εμπλακεί και το 
παιδί τίθεται υπό παρατήρηση η αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού. Επίσης, 
συγκεντρώνονται πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας (υπόλοιπα 
αδέλφια, συγγενείς, νταντά, προσωπικό του σχολείου, παιδίατρος κ.λ.π.). 
4) Η θεραπεία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (π.χ. απόφαση δικαστηρίου). Δυσχερής 
όρος καθόσον ο υποχρεωτικός χαρακτήρας πιθανόν να εγείρει εχθρικά 
συναισθήματα, άρνηση. απαιτείται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη προσπάθεια 
για εγκατάσταση θεραπευτικής σχέσης. Ο θεραπευτής πιθανόν να ματαιωθεί αλλά και 
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να εξοργιστεί. Ωστόσο, ενδείκνυται για εμβάθυνση και ουσιαστικές αλλαγές στις 
αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού. 
5) Η θεραπεία εμπλέκει αρκετά πλαίσια. Η τήρηση του απορρήτου δυσχεραίνει την 
επικοινωνία του ειδικού με άλλους φορείς. Υπάρχει αναγκαιότητα για συνεργασία και 
αυτή πρέπει να επιτευχθεί. Χρειάζεται προθυμία και ευελιξία. 
6) Η θεραπεία κακοποιημένων οικογενειών διαπραγματεύεται θέματα ζωής & 
θανάτου και συχνά διακινεί έντονα συναισθήματα στον ειδικό. Ο ειδικός έρχεται 
αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις και αποφάσεις, όπως η επιστροφή του παιδιού 
στο σπίτι. Είναι συχνή η συναισθηματική ένταση, υπερεμπλοκή, ο πρόωρος 
τερματισμός της θεραπείας, η παραβίαση ορίων, οι παραπομπές σε άλλον 
επαγγελματία. Πολλές φορές  ο ειδικός νιώθει ο ίδιος κακοποιημένος (το θύμα). 
7) Η γνώση των υποστηρικτικών πλαισίων στη κοινότητα κρίνεται απαραίτητη. 
8) Η θεραπεία ξεκινάει με ενημέρωση για τις εξαιρέσεις κατά τις οποίες το απόρρητο 
μπορεί να παραβιαστεί βάσει νόμου.  
Αυτό αφορά τις περιπτώσεις: 

- κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων 
- κακοποίησης ενηλίκων και ατόμων με αναπηρίες 
- απειλής σωματικής βλάβης (υπόθεση Tarasoff). 
- ενδεχόμενου αυτοκτονίας  

                      Ο πελάτης συναινεί, υπογράφει και κρατάει αντίγραφο. 
 
 
Τί περιλαμβάνει η θεραπεία : 
 
 

I.  ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΠΙΠΕΔΑ :  
α) Αποτίμηση της κατάστασης και αξιολόγηση των παιδιών, του 
οικογενειακού συστήματος και των υποσυστημάτων. β)Ατομική θεραπεία 
του παιδιού και θεραπεία των υποσυστημάτων. γ)Πρόταση για 
συμβουλευτική γάμου/γονέων. δ)Σχέδιο επανασύνδεσης της οικογένειας. 
 
 

II. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ : Οι κλινικοί πρέπει να δημιουργούν ένα 
ασφαλές περιβάλλον όπου τα δύσκολα θέματα μπορούν να 
αναγνωριστούν, η αντίσταση μπορεί να ξεπεραστεί και το κίνητρο για 
αλλαγή μπορεί να ενισχυθεί. 

 
III. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ : Ένας από τους ρόλους του ειδικού θεραπευτή, 

είναι να βοηθήσει την οικογένεια να επανακτήσει την αίσθηση ότι ορίζει τη 
μοίρα της καθώς και να αναγνωρίσει τη δύναμη της κακοποίησης και να 
βοηθήσει την αποκατάσταση της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας. 
Παραδόξως ένας τρόπος να ανακτήσει η οικογένειας το αίσθημα του 
ελέγχου είναι να προσκληθούν στις θεραπείες των μελών της οικογένειας 
οι εκπρόσωποι του συστήματος. Αυτές οι συναντήσεις περιλαμβάνουν 
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άτομα τα οποία είχαν έρθει σε επαφή με την οικογένεια  (π.χ. κοινωνικός 
λειτουργός, δάσκαλοι, νοσηλεύτριες, δικαστικοί επιμελητές κ.λ.π.). 

 
IV. ΓΡΑΠΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ : Ο θεραπευτής φτιάχνει κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης ένα προσχέδιο συμβόλαιο όπου επί παραδείγματι αναφέρονται 
θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά της οικογένειας απέναντι στο 
θεραπευτικό πλαίσιο, τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, ειδικούς όρους 
που ορίζονται από ένα δικαστήριο κ.λ.π., με σκοπό τη συνέπεια και τη 
δέσμευση της οικογένειας στους στόχους της θεραπείας. 

 
V. ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ : Συχνά οι 

διάφορες υπηρεσίες ζητούν αναφορά σχετικά με την πορεία του 
περιστατικού προκειμένου να καταλήξουν αν το παιδί θα επιστρέψει ή θα 
παραμείνει στην κοινωνική προστασία. 

 
VI. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ : Στην πορεία των θεραπειών θα 

πρέπει να καθοριστούν τα όρια της κακοποιητικής από τη μη κακοποιητική 
συμπεριφορά. 

 
VII. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ : Η θεραπεία μιας οικογένειας μπορεί να 

περιλαμβάνει ατομικές θεραπείες, οικογενειακές θεραπείες, θεραπείες 
ζεύγους, ομαδική θεραπεία με σκοπό μια αλληλοεπιδραστική παρέμβαση. 

 
VIII. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΣΤΙΑΣΜΟ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ : 

α)Δημιουργώντας εξωτερικούς παράγοντες ελέγχου. β) Κρατώντας το 
σύστημα ανοικτό. γ)Θέματα οργάνωσης. 
 

IX. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ : Η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι να βοηθηθεί το   
άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί σωματικά ή ψυχικά, να αποκαταστήσει ή να 
ενισχύσει τις προστατευτικές ικανότητες του μη κακοποιητικού γονέα και να 
δώσει άμεση και ακριβή βοήθεια στο άτομο που έχει κακοποιηθεί. Τα άτομα που 
κακοποιούν ή παραμελούν χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής 
εκπαίδευσης, αναγνώρισης γνωστικών και ψυχολογικών διαταραχών και να 
δώσουν εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς σε μελλοντικές καταστάσεις. Το 
σύστημα-οικογένεια μέσα από την τροποποίηση του «σχετίζεστε» των μελών της, 
βελτιώνει την επικοινωνία και το συναισθηματικό κλίμα. 

 
 X.   ΛΗΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ : Η διαδικασία κλεισίματος ξεκινά όταν παρατηρούνται 
ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές που εκφράζονται τόσο λεκτικά όσο και σωματικά 
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Κατά την εξέλιξη του παραπάνω σχεδίου θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη: 
 
Το ιστορικό των γονέων  
 
Είναι συχνή η συνάφεια μεταξύ των συμπεριφορών κακοποίησης και παραμέλησης 
προς τα παιδιά και του ιστορικού των γονέων, αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη. 
Επιπλέον περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εμφανίζονται ή διατηρούνται 
λόγω κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων. Οι θεραπευτές θα πρέπει να 
προσφέρουν στους γονείς εναλλακτικές συμπεριφορές και να κατευθύνουν τις 
εσφαλμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις τους. 
 
Η γνωστική αναδόμηση των γονέων και η αλλαγή στάσης 

 
Περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
1)την εξέταση των εσφαλμένων αντιλήψεων των γονέων. 2)πώς να αυξήσουν τις 
θετικές αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους. 3)πώς να ελαττώσουν το άγχος. 
4)πώς να ανταποκρίνονται σωστά στις αντιδράσεις των παιδιών τους. 5)πώς να 
αποκτήσουν τη σωματική επαφή και την τρυφερότητα. 

 
Οι θεραπευτές θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα : 1) να έχουν 
τη κατάλληλη αυτοπεποίθηση, 2)να παρεμβαίνουν ενεργά με τις κατάλληλες 
στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, 3)να γνωρίζουν καλά το δίκτυο 
υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρει η κοινότητα. 

 
 

Η Παρέμβαση οργανώνεται σταδιακά στα εξής στάδια : 
- Εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ορισμό της κακοποιητικής 

συμπεριφοράς, 
- καθορισμό των εξωτερικών παραγόντων και αναγνώριση των 

γνωστικών διαστρεβλώσεων που οδηγούν στη προβληματική 
συμπεριφορά ή τη διατηρούν, 

- προσπάθειες ανάπτυξης και στήριξης παραγόντων εσωτερικού 
ελέγχου και αναγνώριση και επίλυση άλυτων θεμάτων κακοποίησης 
του παρελθόντος και άλλα σχετικά ζητήματα, 

- λήψη αποφάσεων σχετικές με χωρισμό ή επανένωση και 
- τεχνικές πρόληψης ανάλογων καταστάσεων. 
 

 
Επισκέψεις υπό επίβλεψη 

 
Οι επισκέψεις υπό επίβλεψη αποτελούν βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της 
επανένωσης και για το σχεδιασμό που προαπαιτείται. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι 
απόρροια μιας κοινής απόφασης όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων 
(δικαστήριο, κοινωνικοί λειτουργοί, θεραπευτές κ.λ.π.) 
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α) οι συναντήσεις γονέα-παιδιού αναβάλλονται όταν : 
 

o Έχουν αρνητική επίδραση στη ψυχική υγεία του παιδιού 
o Το παιδί αντιδρά έντονα στην επικείμενη συνάντηση με το γονέα 
o Οι γονείς δε τηρούν τους κανόνες (π.χ. εξακολουθούν να θίγουν 

ευαίσθητα θέματα, εκδηλώνουν ακατάλληλη σωματική επαφή 
κ.λ.π.) 

o Υπάρχουν ενδείξεις εκφοβισμού. 
 

  β) οι ειδικοί που επιβλέπουν τις συναντήσεις θα πρέπει να διαθέτουν : 
 

o Επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη διαχείρηση τέτοιου είδους 
συναντήσεων 

o Ξεκάθαρη εικόνα της επιθυμητής και μη επιθυμητής 
αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού 

o Επίγνωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης τους 
o Δεξιότητες παρατήρησης τόσο της λεκτικής όσο και της μη 

λεκτικής επικοινωνίας  
o Επικοινωνιακές δεξιότητες 
o Ικανότητα να θέτουν όρια σε μη αποδεκτές γονεϊκές 

συμπεριφορές 
o Δεξιότητες συμβουλευτικής. 

 
Προγράμματα επανένωσης : Στάδια & Δομή 

 
Παραθέτουμε: 
 Α. τους στόχους και τις συνθήκες (O’ Connell, 1986): 

 
I. Εκ νέου εγκατάσταση της επαφής (π.χ. με ένα απολογητικό 

γράμμα προς το θύμα) 
II. Πρώτες επισκέψεις (εξασφάλιση ενός αξιόπιστου επόπτη & 

επικοινωνία υπό επίβλεψη) 
III. Οικογενειακές συναντήσεις εκτός σπιτιού (προκειμένου το σπίτι 

να παραμείνει ένα «ασφαλές καταφύγιο» για το παιδί) 
IV. Συναντήσεις κατ’οίκον (οι γονείς οφείλουν να σέβονται τα όρια 

του παιδιού, να μην εισέρχονται στο υπνοδωμάτιο ή την 
τουαλέτα χωρίς την άδειά του και να είναι πάντα ντυμένοι) 

V. Ολονύκτιες συναντήσεις (προληπτικά υπάρχει κλειδί στις πόρτες 
της κρεβατοκάμαρας, ειδικά στις περιπτώσεις αιμομιξίας, οι 
γονείς πρέπει να παραμένουν στο δωμάτιό τους όλη τη νύχτα).  
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Β. το θεραπευτικό πρόγραμμα των Meinig & Bonner (1990) για αιμομίκτες πατέρες : 
 
I. Ατομική, οικογενειακή, ομαδική θεραπεία & θεραπεία ζεύγους 
II. Συναντήσεις εκτός σπιτιού 
III. Συναντήσεις εντός σπιτιού 
IV. Ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης. 

 
 
Γ. Οι  Trepper & Barret (1989) στη δική τους πρόταση για αιμομικτικές οικογένειες 
περιγράφουν τις ακόλουθες συνθήκες πριν την επανένωση : 
 

I. Το παιδί προσδιορίζει αν αισθάνεται ασφαλές 
II. Αναπτύσσεται ένα ασφαλές σχέδιο σε συνεργασία με το παιδί 
III. Ο θεραπευτής επιβεβαιώνει την ασφάλεια του σχεδίου 
IV. Η οικογένεια αναγνωρίζει και κατανοεί τους παράγοντες 

κινδύνου 
V. Οι παράγοντες κινδύνου περιορίζονται 
VI. Όλα τα μέλη της οικογένειας αναγνωρίζουν τα κρούσματα 

κακοποίησης 
VII. Υπάρχει αναγνώριση και κατανόηση της ευθύνης και του 

αντίκτυπου των κρουσμάτων κακοποίησης 
VIII. Ο μη κακοποιητικός γονέας είναι πρόθυμος και αναλαμβάνει την 

προστασία των παιδιών 
IX. Δεν υπάρχουν μυστικά όσον αφορά την κακοποίηση και 

ενημερώνονται τα σημαντικά μέλη της εκτεταμένης οικογένειας. 
 
 
 
 
 
Checklist για επανένωση των αιμομικτικών οικογενειών 
 
(The Checklist for Reunification of Incestuous Families – CRIF) 
 
Πιο αναλυτικά, το CRIF στηρίζει το έργο του ειδικού παρέχοντας : 
 

o Αξιολόγηση των παραγόντων σχετικά με την επανένωση που 
αφορούν τόσο τους γονείς όσο και το παιδί 

o Αναγνώριση των κινδύνων/αντενδείξεων  μιας επανένωσης 
o Αναγνώριση των δυνατών σημείων του παιδιού και του γονέα 
o Αναγνώριση των σημείων συμφωνίας & διαφωνίας μεταξύ των 

ειδικών 
o Συντονισμός μεταξύ των ειδικών 
o Προσδιορισμός των στόχων στα διαφορετικά στάδια της 

παρέμβασης. 
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Συμπεράσματα 
 
Η προσέγγιση του προβλήματος της κακοποίησης παιδιών από συστημική σκοπιά 
επιτρέπει στους ειδικούς να λάβουν υπόψη τόσο τις ατομικές όσο και τις ομαδικές 
ανάγκες. Ο ειδικός πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να αναγνωρίζει την αντίσταση και να 
μπορεί να βγάζει το θετικό κίνητρο για αλλαγή. Πρέπει να είναι αξιόπιστος. Επίσης να 
αναγνωρίζει το θυμό των ατόμων που εξαναγκάζονται σε θεραπεία. Όλες οι δυνάμεις 
και οι προσπάθειες πρέπει να κατευθύνονται στην ενδυνάμωση της οικογένειας. Από 
τη στιγμή που η ίδια η οικογένεια νιώσει το θεραπευτή ως σύμμαχο, οι αντιστάσεις 
μειώνονται. Η θεραπεία έχει διπλό σκοπό: συστηματική παρέμβαση με σκοπό την 
αναγνώριση των καταστάσεων που οδηγούν στην εμφάνιση της κακοποίησης, και μια 
σειρά από παρεμβάσεις στη συμπεριφορά, νοοτροπία και κοινωνικοπολιτισμικούς 
παράγοντες. 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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- Trepper, T., & Barret, M.G. Systemic Treatment of Incest: A Therapeutic 
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301-344 
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Κατάθλιψη και εφηβεία 
 

Τα καταθλιπτικά συναισθήματα είναι συχνά στην εφηβεία και αποτελούν 
χαρακτηριστικά της ομαλής αναπτυξιακής διεργασίας αυτής της περιόδου. Η 
μελαγχολική διάθεση, η λύπη, η θλίψη, ο εκνευρισμός, η ανία, ο θυμός, η αστάθεια 
στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές χαρακτηρίζουν πολλούς εφήβους χωρίς να 
υποδηλώνουν απαραίτητα την παρουσία ψυχοπαθολογίας. Όμως, η έννοια της 
εφηβικής κατάθλιψης ως ψυχικής διαταραχής διαφοροποιείται σημαντικά από την 
μελαγχολική και ασταθή διάθεση, που συναντάμε στους εφήβους.  
Η εφηβική κατάθλιψη αποτελεί μια διακριτή νοσολογική οντότητα, η οποία πληροί 
συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια (WHO, 1992) – παρά την ενδεχόμενη ατυπία της 
κλινικής εικόνας και την συνακόλουθη ανεπάρκεια των κριτηρίων των μειζόνων 
ταξινομητικών συστημάτων ICD- 10 και DSM- IV, όταν εφαρμόζονται σε εφηβικό 
πληθυσμό. Η εφηβική κατάθλιψη εκδηλώνεται με ένα σύνολο χαρακτηριστικών 
συμπτωμάτων και σημείων, τα οποία συνοδεύουν το καταθλιπτικό η ευερέθιστο 
συναίσθημα και τα οποία, εκτός από την υποκειμενική δυσφορία και την ψυχική 
οδύνη, συνεπάγονται δυσλειτουργία στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις του εφήβου 
με άτομα του ιδίου και του άλλου φύλου, συνομήλικους και ενήλικες, καθώς και 
δυσκολίες στις σχέσεις του με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Με τον τρόπο 
αυτό η κατάθλιψη παρεμβαίνει στην αναπτυξιακή διεργασία της συγκρότησης 
ταυτότητας του εφήβου. 
 

Επιδημιολογία της εφηβικής κατάθλιψης 

 

Η κατάθλιψη στην εφηβεία παρουσιάζεται με αυξημένη συχνότητα. Σύμφωνα με τις 
επιδημιολογικές μελέτες, η επίπτωση της κατάθλιψης κυμαίνεται από 2,8% ως 10% 
στους εφήβους ηλικίας 13 ως 18 ετών (Weller και συν, 2004). Οι διαφορές μεταξύ 
των επιδημιολογικών μελετών στα αναφερόμενα ποσοστά αντανακλούν διαφορές: α) 
ως προς τα διαγνωστικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται (συνέντευξη, ψυχομετρικές 
κλίμακες, παράμετροι αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης) και β) ως προς τα 
χαρακτηριστικά των δειγμάτων (γενικός ή κλινικός πληθυσμός, εύρος ηλικίας κλπ). 

 

 

 

 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 105



Κατάθλιψη και βία στην εφηβεία 

 

Η σύνδεση κατάθλιψης και βίας στην εφηβεία είναι αμφίδρομη: η βία μπορεί να 
γεννήσει κατάθλιψη, αλλά και η κατάθλιψη μπορεί να γεννήσει βία. Οι έφηβοι που 
υφίστανται βία οποιασδήποτε μορφής βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για κατάθλιψη. 
Στο ιστορικό ορισμένων καταθλιπτικών εφήβων ανιχνεύεται ένα τραυματικό 
παρελθόν, μια κληρονομιά βίας με διάφορες όψεις: άλλοτε πρόκειται για έκδηλη βία 
με την μορφή της φυσικής και συμπεριφορικής βίας, κι άλλοτε για «σιωπηλές» 
μορφές βίας, όπως η εγκατάλειψη, ο αποχωρισμός, η απουσία , η αδιαφορία. Στη 
βιβλιογραφία επισημαίνονται σταθερές συσχετίσεις μεταξύ δυνητικά τραυματογόνων 
καταστάσεων και γεγονότων ζωής και εμφάνισης κατάθλιψης στην εφηβεία 
(Lewinsohn και συν, 1994). Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για κατάθλιψη στην 
εφηβεία συγκαταλέγονται παιδιά με ιστορικό σωματικής, συναισθηματικής ή 
σεξουαλικής βίας, παιδιά που αντιμετώπισαν μείζονες αγχογόνες καταστάσεις, όπως 
οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές, παιδιά με σοβαρή η χρόνια νόσο, παιδιά που 
βίωσαν γονεϊκή απώλεια, παιδιά γονέων με ψυχική ασθένεια (ιδίως κατάθλιψη), 
παιδιά από διασπασμένες ή έντονα δυσλειτουργικές οικογένειες, παιδιά που ζουν σε 
ιδρύματα, παιδιά μεταναστών. Παρά την σημαντική αιτιολογική σύνδεση αυτών των 
παραγόντων κινδύνου με την κατάθλιψη, η πιθανότητα και για εκδήλωση άλλων 
ψυχοπαθολογικών διαταραχών είναι υψηλή (Brown και Anderson, 1991). Άλλωστε η 
αιτιοπαθογένεια της εφηβικής κατάθλιψης είναι πολυπαραγοντική (Birmaher και συν, 
1996). Έτσι, έφηβοι με υψηλό γενετικό κίνδυνο για κατάθλιψη είναι περισσότερο 
ευάλωτοι στις επιδράσεις επιβαρυντικών περιβαλλοντικών παραγόντων, σε σύγκριση 
με τους άλλους εφήβους. 

Η εμπειρία της Μονάδας Εφήβων Αθήνας Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε 
 
Στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για εφήβους, η κατάθλιψη είναι μια από τις 
συχνότερες αιτίες παραπομπής (Weller και συν, 2004). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 
1, οι καταθλιπτικές διαταραχές αποτελούν την πιο συχνή ψυχιατρική διάγνωση στον 
εφηβικό πληθυσμό, που έχει παραπεμφθεί στην Μονάδα Εφήβων του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. 
από το 1997 ως το 2007. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.  

 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD - 10 

N 
 

% 
F10-19 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της 
συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών 

33 5 

F20-29 Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και 
παραληρητικές διαταραχές 

26 4 

F30-34 Συναισθηματικές διαταραχές 125 19 
F30      Μανιακό επεισόδιο 3 0,5 
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F31      Διπολική διαταραχή  4 0,5 
F32      Καταθλιπτικό επεισόδιο 52 8 
F33   Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 7 1 
F34      Δυσθυμία 59 9 
F40-48 Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και 
σωματόμορφες διαταραχές 

89 13,5 

F50-59 Διαταραχές στη λήψη τροφής 26 4 
F60-69 Διαταραχές προσωπικότητας 5 0,8 
F70-79 Νοητική καθυστέρηση 36 5,5 
F80-83 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές (των 
σχολικών ικανοτήτων, του λόγου και της κινητικής 
λειτουργίας) 

59 9 

F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 8 1,2 
F90-98 Διαταραχές της συμπεριφοράς και του 
συναισθήματος με έναρξη κατά την παιδική και 
εφηβική ηλικία 

105 16 

Καμία ψυχιατρική διάγνωση 144 22 

Συνολικός αριθμός εφήβων 
656 100 

 
 
Οι καταθλιπτικές διαταραχές αποτελούν ποσοστό 17% των παραπομπών της 
υπηρεσίας, το οποία αντιστοιχεί σε ένα συνολικό αριθμό 118 εφήβων (Πίνακας 2) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Έφηβοι με καταθλιπτικές διαταραχές (Ν: 118) 

 
Φύλο  Ν   % 

Αγόρια  38    32 
Κορίτσια 80    68 

Σύνολο 118   100 
Ηλικία 13,5-18,5 ετών    Μέση ηλικία: 16,5 έτη 
 
 
Στο ιστορικό των εφήβων αυτών ανιχνεύονταν ποικίλα «τραύματα» και αγχογόνα 
γεγονότα ζωής (Πίνακας 3) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Μείζονα γεγονότα στο ιστορικό των καταθλιπτικών εφήβων 
 
       Ν    % 

Σωματική κακοποίηση   12    10 
Σεξουαλική κακοποίηση    2    1,7 
Αλκοολισμός γονέως     5     4 
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Γονείς εξαρτημένοι από ηρωίνη   4    3,3 
Γονεϊκή κατάθλιψη    26    22 
Θάνατος γονέως     6     5 
Υιοθεσία      2    1,7  
Διαζύγιο-διάσταση γονέων   71    60 
Σοβαρή οικογενειακή δυσλειτουργία 33    28 

 
Τα αναφερόμενα μείζονα γεγονότα ζωής, αποτελούν συνιστώσες, οι οποίες 
συμμετέχουν στην παθογένεση της καταθλιπτικής διαταραχής, προσδιορίζουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καθορίζουν την συνολική προσέγγιση και την 
θεραπευτική της αντιμετώπιση (Guthrie, 2000) και επηρεάζουν την πρόγνωσή της. 
Η κατάθλιψη στους εφήβους συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα εκφράσεων βίας. Στην 
καθημερινή κλινική πράξη οι καταθλιπτικοί έφηβοι συχνά εκδηλώνουν βίαιες 
συμπεριφορές, τόσο αυτοκαταστροφικές, όσο και ετεροκαταστροφικές. Όσον αφορά 
την αυτοεπιθετικότητα, η πιο σοβαρή της έκφραση είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Η 
κατάθλιψη είναι κύρια αιτία απόπειρας αυτοκτονίας και αυτοκτονίας στους εφήβους 
(Brent, 1995), ιδίως σε εφήβους με βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές (Johnson 
και συν, 2002). Η ετεροεπιθετικότητα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές (Moeller, 
2001). Ο θυμός των καταθλιπτικών εφήβων εκδηλώνεται κυρίως με λεκτική 
επιθετικότητα, που οδηγεί σε συγκρούσεις με τους γονείς, τα αδέλφια και τα 
συνομήλικα άτομα. Η κατάθλιψη μπορεί επίσης να εκφράζεται με εκδραματίσεις μέσα 
από επιθετικές και προκλητικές πράξεις, οι οποίες έχουν περιστασιακό χαρακτήρα. 
Όμως, ορισμένοι από αυτούς τους εφήβους εμπλέκονται σε μια μεγάλη ποικιλία 
βίαιων, επιθετικών και παραβατικών πράξεων, οι οποίες συνιστούν επίμονα  και 
επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, παίρνοντας την μορφή των διαταραχών 
της διαγωγής (WHO, 1992). Η συνύπαρξη (συν-νοσηρότητα) κατάθλιψης και 
διαταραχών της διαγωγής στην εφηβεία επισημαίνεται σε πολλές μελέτες (Burke και 
συν, 2002). 
Η συσχέτιση μεταξύ καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και 
επιθετικής/παραπτωματικής συμπεριφοράς διερευνήθηκε σε ένα κλινικό δείγμα 62 
εφήβων,  ηλικίας 14-18 ετών, παραπομπών στη Μονάδα Εφήβων Αθήνας 
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. από τον Ιανουάριο 2006 μέχρι τον Μάιο 2007. Τα ψυχομετρικά εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) η κλίμακα αυτοαξιολόγησης της κατάθλιψης Children 
Depression Inventory-CDI (Kovacs, 1992) και β) το ερωτηματολόγιο Youth Self 
Report, το οποίο αξιολογεί 8 κλινικά σύνδρομα: Απόσυρση, Σωματικά Ενοχλήματα, 
Άγχος-Κατάθλιψη, Κοινωνικά προβλήματα, Προβλήματα σκέψης, Προβλήματα 
προσοχής, Παραπτωματική συμπεριφορά, Επιθετική συμπεριφορά (Achenbach, 
1991). 
Η συσχέτιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με την παραπτωματική και 
επιθετική συμπεριφορά μελετήθηκε με την στατιστική μέθοδο της Ανάλυσης 
Συσχετίσεων (Correlation Analysis) (Anderson και συν, 1991) με συντελεστή 
συσχέτισης του Pearson (r). Οι συσχετίσεις μεταξύ των κλιμάκων παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 4. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Συσχέτιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με επιθετική και παραπτωματική 
συμπεριφορά 

 
 

Κλίμακες YSR Κλίμακα Κατάθλιψης CDI 
(Ν=62) 

P< 

Επιθετική συμπεριφορά r=0,31 0,01! 
 

Παραπτωματική 
συμπεριφορά 

r=0,11 0,01! 

 
(!) = στατιστικά σημαντικό 
 
Διαπιστώνεται ότι η κλίμακα της κατάθλιψης παρουσιάζει θετική, στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση τόσο με την κλίμακα της επιθετικής συμπεριφοράς, όσο και με 
την κλίμακα της παραπτωματικής συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι έφηβοι, οι 
οποίοι έχουν υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα της κατάθλιψης, έχουν αντίστοιχα 
υψηλή βαθμολογία τόσο στην κλίμακα της επιθετικής συμπεριφοράς, όσο και στην 
κλίμακα της παραπτωματικής συμπεριφοράς. Οι 43 από τους 62 εφήβους αυτού του 
κλινικού δείγματος πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια ICD-10 (WHO, 1992) για 
καταθλιπτική διαταραχή, ενώ συγχρόνως είχαν συνολική βαθμολογία θετική για 
κατάθλιψη στην κλίμακα CDI (>20). Από τους 43 αυτούς καταθλιπτικούς εφήβους, οι 
12 πληρούσαν επίσης τα κριτήρια ICD-10 για διαταραχή της διαγωγής (Πίνακας 5) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Διαταραχές διαγωγής σε ένα δείγμα 43 καταθλιπτικών εφήβων (CDI>20) 
 
 
 Κατάθλιψη Κατάθλιψη και 

Διαταραχή διαγωγής 
Αγόρια   11      8 
Κορίτσια   20      4 
Σύνολο   31     12 
 
 
Η ομάδα των καταθλιπτικών εφήβων, οι οποίοι παρουσίαζαν συγχρόνως διαταραχές 
της διαγωγής παρουσίαζαν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία τους διαφοροποιούσαν 
από την ομάδα των «αμιγώς» καταθλιπτικών εφήβων (Πίνακας 6) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Χαρακτηριστικά καταθλιπτικών εφήβων με διαταραχές διαγωγής 

 
Συναισθηματική λειτουργία:  καταθλιπτικό συναίσθημα ασταθές, εναλλασσόμενο 

με  εκνευρισμό και οργή, αιφνίδιες εκρήξεις και 
μεγάλη ντροπή, υπερευαισθησία, υπερβολική 
ευαλωτότητα, μηδαμινή ανοχή άγχους και 
εμπειριών ματαίωσης. 

 
  Συμπεριφορά  :      παρορμητικές συμπεριφορές, acting-out 
 
 
Γνωσιακή λειτουργία: εντυπωσιακά περιορισμένη δυνατότητα να 

σκεφτούν πριν κάνουν κάτι, αλλά και να 
αιτιολογήσουν γιατί το έκαναν, αδυναμία να 
κρίνουν ιδέες ή αξίες ή ακαμψία. 

 
Οι έφηβοι αυτοί είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες να συνάψουν θεραπευτικό συμβόλαιο 
και να δεσμευτούν σε θεραπευτική συνεργασία, σε σύγκριση με τους αμιγώς 
καταθλιπτικούς εφήβους. Στην ομάδα που μελετήθηκε, οι καταθλιπτικοί έφηβοι, οι 
οποίοι δεν παρουσίαζαν διαταραχές της διαγωγής ήταν ψυχοσυναισθηματικά 
ωριμότεροι και είχαν καλύτερη συνεργασία με το θεραπευτικό πλαίσιο, σε σύγκριση 
με εκείνους, οι οποίοι παρουσίαζαν διαταραχές της διαγωγής. Οι οικογένειες των 
πρώτων ήταν περισσότερο υποστηρικτικές μαζί τους και συνεργάσιμες με τους 
ειδικούς και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση είχε ευνοϊκώτερη έκβαση. Η ομάδα 
των καταθλιπτικών-διαταρακτικών εφήβων δεν ήταν εύκολη για τους θεραπευτές και 
κινητοποιούσε έντονες αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις. Το θεραπευτικό πλαίσιο είχε 
συχνά δυσκολίες να «εμπεριέξει» τους εφήβους αυτούς και τις οικογένειες τους. Η 
διαπίστωση αυτή οδηγεί σε προβληματισμούς σε σχέση με την αντιμετώπιση των 
καταθλιπτικών παραβατικών εφήβων από τις  - μη θεραπευτικές- δομές, με τις οποίες 
έρχονται σε επαφή. Είναι γνωστό ότι μόνο μια ελάχιστη μειοψηφία αυτών των 
εφήβων έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Mc Garvey, Waite, 2000). 
Πόσο εύκολο είναι για τους μη ειδικούς, που στελεχώνουν τις δομές για ανήλικους 
παραβάτες να διακρίνουν την κατάθλιψη κάτω από την θορυβώδη διαταρακτικότητα, 
την προκλητικότητα ή την βία; Όπως δείχνουν οι σχετικές μελέτες δεν είναι καθόλου 
εύκολο (Ryan και Redding, 2004) 
 
Καταθλιπτικές διαταραχές σε πληθυσμούς έγκλειστων παραβατικών εφήβων 
 
Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι συχνές στους παραβατικούς εφήβους και ιδίως σε 
εφήβους έγκλειστους σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σωφρονιστικά καταστήματα 
(Πίνακας 7) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Καταθλιπτικές διαταραχές σε πληθυσμούς έγκλειστων παραβατικών εφήβων 
 
IΔΡΥΜΑ      ΑΡ. ΕΦΗΒΩΝ    ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ   EΡΕΥΝΗΤΕΣ  
 
Ιδρύματα         1550         30 %              Mc Garvey,Waite, 2000                 
Αγωγής         
 
Ιδρύματα   1024                   22 %               Domalanta και συν, 2003 
Αγωγής 
 
Ιδρύματα  1829         27,6%      Teplin και συν, 2002 
Αγωγής 
 
Στον πληθυσμό αυτό, η κατάθλιψη σπάνια διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά (Redding, 2001). Οι υπάλληλοι των ιδρυμάτων μπορεί να παραβλέψουν 
την παρουσία κατάθλιψης, όχι μόνο λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς των εφήβων, 
αλλά και επειδή το καταθλιπτικό συναίσθημα μπορεί να αποδοθεί στο περιοριστικό ή 
ανοίκειο περιβάλλον, η ανορεξία και η μειωμένη πρόσληψη τροφής στο είδος του 
φαγητού και η διαταραχή του ύπνου στο θορυβώδες περιβάλλον. Η απώλεια 
ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί ανία ή οκνηρία. Ακόμη και η αυτοκτονική 
συμπεριφορά μπορεί να εκληφθεί ως μέσον χειρισμού του περιβάλλοντος. Η 
αναγνώριση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι κρίσιμη, κατ΄ 
αρχήν διότι αυτή αποτελεί κύρια αιτία αυτοκτονίας. Υπολογίζεται ότι η συχνότητα 
αυτοκτονίας είναι τετραπλάσια σε πληθυσμούς εγκλείστων παραβατικών εφήβων σε 
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (Ryan, Redding, 2004). Η θεραπεία - εκτός από 
την μείωση της ψυχικής οδύνης - μπορεί να βελτιώσει σημαντικά των ψυχοκοινωνική 
λειτουργικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Curry, 2002) και, ενδεχομένως, να 
μειώσει τις παραβατικές και διαταρακτικές συμπεριφορές. 
 

Επίλογος 
 
Ο κίνδυνος να παραμεληθεί ή ακόμη και να κακοποιηθεί ο καταθλιπτκός-παραβατικός 
έφηβος είναι μεγάλος. Τα κύρια εμπόδια στην θεραπευτική αντιμετώπιση είναι: α) η 
έλλειψη ειδικών υπηρεσιών και δομών και β) η ασυνέχεια στην διασύνδεση και τη 
συνεργασία μεταξύ φορέων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του εφήβου με κατάθλιψη 
και βίαιη συμπεριφορά, η οποία τον εμπλέκει με τον νόμο και τις δικαστικές 
υπηρεσίες ανηλίκων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δικτύου απαρτιωμένων και 
συντονισμένων υπηρεσιών γύρω από τον έφηβο, την οικογένεια και το σχολείο, έτσι 
ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ένα εξατομικευμένο, αλλά ευρύ σχέδιο θεραπευτικής 
αντιμετώπισης (Rowland και συν, 2000) 
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ΖΗΛΙΚΗΣ Ν1., ΤΑΪΡΗ Τ.2, ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ.1, ΚΑΠΡΙΝΗΣ Γ1. 
 

1Υπηρεσία Παιδιού – Εφήβου, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,  
Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

2American College of Thessaloniki (ACT) 
 
Οι απόπειρες αυτοκτονίας (ΑΑ), σπάνιες, αν όχι ανύπαρκτες, κατά την παιδική ηλικία, 
αποτελούν ένα από τα μείζονα προβλήματα της εφηβικής περιόδου, κατά την οποία 
εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα, εν αντιθέσει με τις (ολοκληρωμένες) 
αυτοκτονίες, οι οποίες είναι συχνότερες κατά την ενήλικη ζωή. Ιστορικά, στη μελέτη 
της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, το μοντέλο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι αυτό των «παραγόντων επικινδυνότητας» (risk factors), με 
αναγνώριση του πολυ-παραγοντικού χαρακτήρα του προβλήματος. Εξ ορισμού, οι 
κλινικές και ψυχοπαθολογικές παράμετροι κατέχουν προεξάρχουσα θέση και σ’ αυτές 
θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην παρούσα εργασία. 

Ήδη εξ αρχής, τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα του τι εννοεί κανείς με τον όρο 
«ψυχοπαθολογία». Στις περισσότερες εργασίες στο χώρο της –ας επιτραπεί ο όρος- 
mainstream ψυχιατρικής, η διερεύνηση αυτής της παραμέτρου σημαίνει αναζήτηση 
ψυχιατρικών διαταραχών με τυπικούς διαγνωστικούς όρους (κριτήρια των 
ταξινομήσεων), ενώ διαφορετική είναι η προσέγγιση από τη σκοπιά της 
ψυχοδυναμικής ψυχοπαθολογίας. Από την άλλη, η διερεύνηση αυτή, για να είναι 
πλήρης, πρέπει να αφορά όλα τα επίπεδα: τον ίδιο τον έφηβο, τα άλλα μέλη της 
οικογένειας, αλλά επίσης την παθολογία των ενδο-οικογενειακών σχέσεων και τη 
λειτουργία της οικογένειας στο σύνολό της.  

Στην εργασία που παρουσιάζουμε εδώ, θα περιοριστούμε στην τυπική 
ψυχιατρική προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και να 
συζητήσουμε τα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης με τα διεθνώς ισχύοντα, αλλά 
και με εκείνα παλαιότερων ελληνικών δημοσιεύσεων. 

Σε μια πολύ σύντομη αναφορά στα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία, θα 
θυμίσουμε ότι στις ολοκληρωμένες αυτοκτονίες σχεδόν στο σύνολό τους (90% και 
άνω) οι αυτόχειρες έφηβοι εμφανίζουν μια ή περισσότερες ψυχικές διαταραχές 
(Cavanagh et al. 2003), ενώ στις απόπειρες αυτοκτονίας η συχνότητα ψυχικών 
διαταραχών κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξης του 50-60%, αν και στις σοβαρές (από 
ιατρική άποψη) απόπειρες το ποσοστό έχει βρεθεί επίσης υψηλό (89,2%, σύμφωνα 
με τους Beautrais et al, 1996a). Συχνότερη διάγνωση είναι η κατάθλιψη και 
ακολουθούν οι διαταραχές της συμπεριφοράς, η κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, οι 
αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές της διατροφής. Για τη διπολική διαταραχή οι 
απόψεις ποικίλλουν, ενώ η σχιζοφρένεια καταγράφεται σε συχνότητες όμοιες με αυτή 
στο γενικό πληθυσμό (Beautrais et al 1996b, Gould et al 2003). Όλοι οι συγγραφείς 
επισημαίνουν τη συχνότητα συννοσηρότητας και τη σημασία της για τον κίνδυνο 
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αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ενώ παράγοντες επικινδυνότητας θεωρούνται η ύπαρξη 
στο παρελθόν  σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και προηγούμενης απόπειρας 
(de Wilde et al, 1992). Γενικώς, θεωρείται ότι ως προς το ψυχοπαθολογικό «προφίλ» 
υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των περιπτώσεων αυτοκτονίας και απόπειρας, ενώ 
αντιθέτως παρατηρούνται διαφορές σε εφήβους με αυτοκτονικό ιδεασμό. Εντούτοις, 
παρά τις διαφορές αυτές, θεωρείται ότι υπάρχει συνεχές μεταξύ ιδεασμού – 
απόπειρας – ολοκληρωμένης αυτοκτονίας (Chabrol, 1984). Στο επίπεδο της 
οικογένειας, αναφέρονται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικοί παράγοντες η ύπαρξη 
ψυχοπαθολογίας στους γονείς, ιδιαίτερα κατάθλιψης και κατάχρησης ουσιών, όπως 
και ιστορικό αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Gould et al 2003), καθώς επίσης και ο 
χωρισμός-διαζύγιο και οι αλλαγές συνθηκών και πλαισίου ζωής (de Wilde et al, 
1992). Οι διαταραγμένες σχέσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ εφήβων – γονέων 
συνδέονται και αυτές με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς, αν και ο 
ρόλος τους σχετικοποιείται όταν ληφθεί υπόψη η ψυχοπαθολογία σε γονείς και 
εφήβους (Ferguson et al, 2000). Οι Garber et al (1998) επισημαίνουν τον 
διαμεσολαβητικό ρόλο της συνολικής δυσλειτουργίας της οικογένειας μεταξύ 
γονεϊκής ψυχοπαθολογίας και αυτοκτονικότητας των εφήβων. 

Θα περάσουμε στη συνέχεια στα δεδομένα από τη χώρα μας, όπου η 
συστηματική μελέτη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς των εφήβων παραμένει πολύ 
περιορισμένη. Δύο βασικοί λόγοι γι’ αυτό είναι το ότι στη χώρα μας το πρόβλημα των 
αυτοκτονιών δεν έχει τις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν άλλες χώρες (δυτικές και 
μη), κάτι που επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Π.Ο.Υ., όπου η Ελλάδα εμφανίζεται 
με τη χαμηλότερη συχνότητα αυτοκτονιών εφήβων - νέων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών (WHO, 2002), αλλά και η δυσκολία μελέτης του προβλήματος σε κλινικό 
πλαίσιο, δεδομένης της ανεπαρκούς ανάπτυξης υπηρεσιών για εφήβους, ειδικότερα 
της κάλυψης των Γενικών Νοσοκομείων που αποτελούν προνομιακό χώρο 
προσέγγισης των αυτοκτονικών εφήβων (Ζηλίκης, 1997). 

Από τη σχετικά φτωχή βιβλιογραφία και στο βαθμό των δυνατοτήτων 
πρόσβασης σε δημοσιευμένες εργασίες, θα αναφερθούμε σε εκείνες που 
περιλαμβάνουν μελέτη κλινικού υλικού και δεν αποτελούν απλώς ανασκοπήσεις. 

Σε εργασία από το τότε Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, οι Τσιάντης και συν. (1981) μελέτησαν 21 
περιπτώσεις παιδιών – εφήβων 8-14 ετών με απόπειρα. Τα περισσότερα ήταν 12-13 
ετών, εκ των οποίων 23,8% αγόρια και 76,2% κορίτσια. Το ενδιαφέρον έγκειται στο 
ότι για όλες τις περιπτώσεις υπήρξε ψυχιατρική διάγνωση, με παρούσες ουσιαστικά 
μόνο δύο κατηγορίες, την αντίδραση προσαρμογής και τη νευρωτική κατάθλιψη. Ως 
«λόγοι της απόπειρας» αναφέρονται οι συγκρούσεις παιδιού-γονιών, συγκρούσεις 
μεταξύ των γονιών και αισθηματικοί και άλλοι λόγοι, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις 
πλην μιας, η μέθοδος ήταν η λήψη φαρμακευτικών δισκίων. 

Σε μια παιδιατρικής προέλευσης εργασία από τη Θεσσαλονίκη (Μαλακά-
Ζαφειρίου, 1983), εξετάστηκαν 22 περιπτώσεις παιδιών και εφήβων με απόπειρα, για 
τα αίτια της οποίας γίνεται λόγος εν γένει για «σοβαρά οικογενειακά προβλήματα». 

Οι Βλάχος και συν. (1986) εξέτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των 1122 
περιπτώσεων παιδιών και εφήβων (μέχρι 17 ετών) με απόπειρα στο Κέντρο 
Δηλητηριάσεων του Νοσοκομείου Παίδων «Α. Κυριακού» κατά την πενταετία 1976-
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1980. Για το σύνολο των 1122 καταγράφηκαν μόνο γενικά στοιχεία, ενώ για 300 
περιπτώσεις υπήρξε διερεύνηση των «λόγων της απόπειρας» και ψυχιατρική 
εκτίμηση υπήρξε μόνο για 151 (13,5%). Και εδώ η μέθοδος ήταν η λήψη 
φαρμακευτικών δισκίων στο 87,5% των περιπτώσεων, ενώ ως «λόγοι της 
απόπειρας» καταγράφηκαν οι «οικογενειακοί» σε ποσοστό 59% και ακολουθούσαν 
«αισθηματικοί λόγοι», «υπερευαισθησία», «σχολικά προβλήματα» κλπ. Από την 
ψυχιατρική εκτίμηση, διαπιστώθηκαν κατάθλιψη (29,8%), άγχος (16,6%), 
παρορμητική συμπεριφορά (11,3%) και «ψυχικές παθήσεις» (2,5%), ενώ οι 
υπόλοιπες κατηγορίες περιγράφονται με όρους μη κλινικούς («ανώριμη 
συμπεριφορά», «υπερευαισθησία» κλπ). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Beratis (1991) η οποία όμως 
αφορούσε στις ολοκληρωμένες αυτοκτονίες ατόμων 10-19 ετών από το 1980 μέχρι 
το 1987. Μεταξύ των «αιτιών αυτοκτονίας» καταγράφηκε συχνότερα η ύπαρξη 
ψυχικής διαταραχής στους αυτόχειρες και ακολούθως συναισθηματικές 
απογοητεύσεις και προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον, οικογενειακό και 
ευρύτερο κοινωνικό.  

Ανάλογες διαπιστώσεις αναφέρονται και από τον Χ. Ιεροδιακόνου (1991) όσον 
αφορά στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας και το ρόλο τους στις 
απόπειρες αυτοκτονίας των εφήβων, βάσει μελετών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 
μέχρι τη δεκαετία του ’80. 

Οι Σιμάτης και συν. (1994), διαπίστωσαν ότι επί 110 νοσηλειών μετά από 
απόπειρα στο Γ.Ν.Ν. Κερκύρας, το 70% αποτελούσαν περιπτώσεις εφήβων 14-19 
ετών, με αναλογία 9:1 υπέρ των θηλέων. Μέσω της χρήσης αυτοσυμπληρούμενου 
ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε απουσία ψυχιατρικών διαταραχών και σωματικών 
νοσημάτων στους εφήβους, με συχνότερα καταγραφόμενους παράγοντες κινδύνου 
τις κακές σχέσεις με τους γονείς και το διαζύγιο, ενώ η σχολική αποτυχία 
καταγράφηκε σε ποσοστό 2,6% και η ερωτική απογοήτευση σε μηδενικό ποσοστό. 
Από την άλλη, η αξιολόγηση με την κλίμακα Beck σε 60 άτομα, έδειξε «μέτριου έως 
σοβαρού βαθμού κατάθλιψη» στο 61,2%. 

Σε άλλη εργασία, από το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου 
«Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης (Καραγιαννάκη, 1997), εξετάστηκαν 60 περιπτώσεις 
(57 κορίτσια και 2 αγόρια). Εκτός από τους συνήθεις εκλυτικούς παράγοντες 
(απαγορευτικοί γονείς, αποτυχία στο σχολείο, προβλήματα σε φιλικές και ερωτικές 
σχέσεις), συμπτώματα ψυχοπαθολογίας διαπιστώθηκαν στο 1/3 των περιπτώσεων, 
τα οποία όμως τεκμηρίωναν τυπική ψυχιατρική διάγνωση μόνο στο 1/7 (ψυχωτικό 
επεισόδιο και μείζων κατάθλιψη).  

Τέλος, η Στ. Μπεράτη αναφέρει μελέτη 29 περιπτώσεων εφήβων (27 κορίτσια 
και 2 αγόρια) ηλικίας μέχρι 16 ετών που νοσηλεύτηκαν για απόπειρα (Beratis 1990 
και Μπεράτη 1998). Επισημαίνονται και εδώ οι συγκρούσεις γύρω από ζητήματα 
ελέγχου και περιορισμών και η δυσκολία προσαρμογής των γονέων στην ταχέως 
μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Οι συγκρούσεις μεταξύ εφήβων – γονιών 
που παρατηρήθηκαν στα 2/3 των περιπτώσεων, στη μεγάλη πλειοψηφία ήταν 
αποτέλεσμα της προαναφερθείσας στάσης των γονιών, όπως επίσης και η κοινωνική 
απομόνωση που καταγράφηκε στο 57% των εφήβων. Στις μισές περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε ψυχιατρική διαταραχή στους αποπειραθέντες, με συχνότερη τη 
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δυσθυμική. Από τα λοιπά δεδομένα, σημειώνουμε τη μη σημαντική συχνότητα 
καταγραφής παραγόντων όπως χρήση ουσιών από τους αποπειραθέντες, 
αλκοολισμός στους γονείς, κακοποίηση σε μικρότερη ηλικία, σωματικές νόσοι και 
αυτοκτονική συμπεριφορά σε μέλη της οικογένειας, στοιχεία που επισημαίνουμε για 
τη συζήτηση σε σύγκριση και με τα ευρήματα της δικής μας μελέτης. 
 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ 
 
Η μελέτη αυτή είναι μια συνεχιζόμενη ερευνητική εργασία, σκοπός της οποίας είναι η 
διερεύνηση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τις απόπειρες αυτοκτονίας 
των εφήβων και η  παρακολούθηση των όποιων μεταβολών στο χρόνο. 
 
Υλικό και μέθοδος  
Το υλικό της μελέτης αποτελούν οι περιπτώσεις εφήβων με απόπειρα αυτοκτονίας 
που παραπέμπονται μέσω της Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Υπηρεσίας. Οι 
παραπομπές προέρχονται από την Παιδιατρική Κλινική καθώς και από όλα τα 
Τμήματα και Κλινικές ενηλίκων του Νοσοκομείου και ως εκ τούτου καλύπτεται όλο το 
ηλικιακό φάσμα της εφηβείας. Η καταγραφή του συνόλου των δημογραφικών, 
βιογραφικών, ψυχοκοινωνικών και κλινικών δεδομένων της κάθε περίπτωσης γίνεται 
σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο-πρωτόκολλο, το οποίο έχει ενσωματωθεί 
συστηματικά στην κλινική πρακτική μας. Δίνουμε έμφαση στην κλινική αξιολόγηση 
σε άμεσο χρόνο (μετά την απόπειρα και την παραπομπή), δεδομένου ότι, ως 
γνωστόν, η εικόνα αυτή αλλάζει κατά πολύ με την παρέλευση των πρώτων ημερών1. 
Στη συνέχεια, η καταγραφή εμπλουτίζεται με στοιχεία και πληροφορίες από τις 
συνεντεύξεις που ακολουθούν μετά το εξιτήριο των ασθενών και από τη θεραπευτική 
παρακολούθηση των περιπτώσεων. Τα δεδομένα κωδικοποιούνται και η στατιστική 
επεξεργασία τους γίνεται με το πρόγραμμα SPSS.  

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα εκείνα που αφορούν 
στις κλινικές παραμέτρους, με μια σύντομη αναφορά στους ψυχο-κοινωνικούς 
παράγοντες του προβλήματος, οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο προηγούμενης 
δημοσίευσής μας (Παπαγερίδου και συν, 2003). 
 
Αποτελέσματα 
Μέχρι τη στιγμή της ετοιμασίας της παρουσίασης της εργασίας στο 5ο Συνέδριο της 
Εταιρείας μας, είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη 141 περιπτώσεις: 23 (16,3%) αγόρια 
και 118 (83,7%) κορίτσια (αναλογία 1:5,13). Το ηλικιακό φάσμα είναι 12-19 έτη και 
ο μέσος όρος ηλικίας 15,3 (SD = 1,744). Η ηλικιακή κατανομή παρουσιάζει 
ενδιαφέρον καθώς καταγράφονται δύο αιχμές (peaks) της τάξης του 20% στις 
ηλικίες των 13 και 14 ενώ ακολουθεί η υπο-ομάδα των  15 με 16% και οι ηλικίες των 
16,17 και 18+ με 12-13%.  

                                                 
1 Στο ζήτημα της υποδοχής σε σχέση με το «επείγον» της παραπομπής είχαμε αναφερθεί εκτενέστερα σε 
σχετική ανακοίνωσή μας στο 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Η Παιδοψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο – Το 
παιδοψυχιατρικό επείγον στο Γενικό Νοσοκομείο», Πάτρα, 11-12 Νοεμβρίου 2006.  
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 Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των εφήβων, ενώ στο 95,7% των 
περιπτώσεων και οι δύο γονείς ήταν εν ζωή, κατά τη στιγμή της απόπειρας, μόνο το 
61% των εφήβων ζούσαν και με τους δύο γονείς, με τις υπόλοιπες των περιπτώσεων 
να συνιστούν ποικίλα οικογενειακά σχήματα. Η συχνότητα χωρισμού – διαζυγίου 
ήταν 24,8%. Επί πλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν μια αυξανόμενη παρουσία 
οικογενειών μεταναστών και με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά (23,5%). 

Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό καταγράφηκε για περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας 
ή δυσλειτουργίας του οικογενειακού πλαισίου (61,2%), ενώ σοβαρές συγκρούσεις 
των εφήβων με τους γονείς υπήρχαν στο 54,7%. Αντίθετα, λιγότερο συχνές ήταν οι 
συγκρούσεις μεταξύ γονέων (20,1%) και μεταξύ αδελφών (14,4%). Ψυχιατρική 
διάγνωση  σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα μέλη των οικογενειών διαπιστώθηκε σε 
ποσοστό 38,8%, κυρίως συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές της 
προσωπικότητας και κατάχρηση οινοπνευματωδών και παρανόμων ουσιών, ενώ 
ιστορικό απόπειρας στην οικογένεια υπήρχε στο 4,3%. Σωματική βία εντός 
οικογένειας καταγράφηκε στο 15%, ενώ σεξουαλική κακοποίηση της/του εφήβου 
στο παρελθόν  αναφέρθηκε στο 2,9%. 

Ως προς την σωματική υγεία, σε ποσοστό 32,4% υπήρχε κάποιο σωματικό 
πρόβλημα σε μέλη της οικογένειας, ενώ θάνατος συγγενούς με ιδιαίτερη 
συναισθηματική σημασία για τον/την έφηβο διαπιστώθηκε στο 20,9%. Αντιθέτως, οι 
ίδιοι οι έφηβοι δεν εμφανίζουν συχνά τρέχοντα προβλήματα υγείας, εκτός από ένα 
ποσοστό 11% χρονίων νοσημάτων, συνήθως με έναρξη στην παιδική ηλικία. 

Εκτός οικογένειας, απογοήτευση από ερωτική σχέση καταγράφηκε στο 25,2% 
των περιπτώσεων, με λιγότερο συχνή την απογοήτευση από φίλους (12,9%), ενώ οι 
περιπτώσεις θανάτου κοντινού φίλου ήταν σπάνιες (1,4%). Ένα στοιχείο με ιδιαίτερη 
σημασία, το οποίο αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι ότι οι περισσότεροι 
από τους μισούς εφήβους του πληθυσμού της μελέτης μας (57,1%) είχαν μια 
προβληματική πορεία / ένταξη στη σχολική-ακαδημαϊκή ζωή τους, με δυσκολίες, 
αποτυχία έως και εγκατάλειψη. 
 Περνώντας σε πιο κλινικά δεδομένα, θα αναφέρουμε κατ’ αρχήν τα 
χαρακτηριστικά της απόπειρας: αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα στο σπίτι (79,1%) με 
την/τον έφηβο μόνο (23,2%) ή με άλλα μέλη της οικογένειας (55,8%) και λιγότερο 
συχνά αλλού (σχολείο, δρόμος, καφετέρια κλπ). Σε ποσοστό 41,4% προϋπήρχε 
ιδεασμός και σχεδιασμός της απόπειρας, ενώ στο 58,6% η τελευταία αποτελούσε 
παρορμητική αντίδραση. Τέλος, στο 76,8% των περιπτώσεων επρόκειτο για πρώτη 
απόπειρα και στο 23,2% για επανάληψη. Όσον αφορά στο μέσον (Πίν.1), στη 
μεγάλη πλειοψηφία, η μέθοδος παραμένει η κλασσικά γνωστή λήψη φαρμακευτικών 
ουσιών.  
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Πίνακας 1. Χρησιμοποιηθείσα μέθοδος 
Μέθοδος      
 Συχνότητα 

Ποσοστό 
% 

 
Φάρμακα                         
Φάρμακα και οινοπνευματώδη 
Χημικές / τοξικές ουσίες 
Αυτοτραυματισμός και οινοπνευματώδη 
Πτώση από ύψος 
Πτώση στη θάλασσα  
Ανάμιξη ουσιών – ψυχοφαρμάκων 
(χρήστης) 
Αυτο-πυροβολισμός 

 
116 
6 
6 
5 
3 
2 
2 
1 

 
82,3 
4,3 
4,3 
3,5 
2,1 
1,4 
1,4 
0,7 

Σύνολο            141                    
100 

 
Ψυχική διαταραχή κατά τον χρόνο της απόπειρας καταγράφηκε στο 56,8% των 
περιπτώσεων. Για τη μελέτη της παραμέτρου «ψυχοπαθολογία» προτιμήσαμε την 
καταγραφή της συχνότητας των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στο σύνολο του 
πληθυσμού, υιοθετώντας κατά κάποιον τρόπο το διαστασιακό μοντέλο (Πίν. 2). 
 
Πίνακας 2. Ψυχικές διαταραχές στους εφήβους κατά τη στιγμή της 
απόπειρας 
 

Συναισθηματική Διαταραχή 
Διαταραχή Προσωπικότητας 
Κατάχρηση Ουσιών / Αλκοόλ 
Σύνδρομο εγκατάλειψης 
Ψυχωτική Διαταραχή 
Σωματοποίηση 
Νοητική Ανεπάρκεια 
Μετατραυματική Διαταραχή 
Διαταραχή Διατροφής 
Άλλα 

30,9% 
18,0% 
9,4% 
7,9% 
5,0% 
2,9% 
2,2% 
1,4% 
0,7% 
1,4% 

 
Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκουμε την κλασσική «τριάδα»: συναισθηματικές 
διαταραχές (κατ’ ουσίαν, το καταθλιπτικό φάσμα), διαταραχές προσωπικότητας (με 
κύριο χαρακτηριστικό την τάση προς εκδραμάτιση) και χρήση ουσιών/αλκοόλ. 
Επισημαίνουμε επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες η ψυχοπαθολογία εντάσσεται σε 
ένα πλαίσιο παραμέλησης / εγκατάλειψης, καθώς και το ότι οι διαταραχές διατροφής 
είναι σπάνιες μεταξύ των εφήβων του δικού μας πληθυσμού.   
 
Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε στην εργασία αυτή αποτελούν μέρος ενός 
σημαντικότερου –ποσοτικά και ποιοτικά- όγκου δεδομένων από την έρευνα που 
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πραγματοποιούμε. Ο χαρακτήρας αυτής της ερευνητικής εργασίας μας δίνει τη 
δυνατότητα να μελετούμε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων και 
ταυτόχρονα να εξετάζουμε τις όποιες μεταβολές στο χρόνο των παραγόντων που 
σχετίζονται με τις απόπειρες αυτοκτονίας των εφήβων. Το μέγεθος του πληθυσμού 
και η κάλυψη όλου του ηλικιακού φάσματος της εφηβείας μας επιτρέπουν να 
θεωρήσουμε το δείγμα ως αντιπροσωπευτικό της τρέχουσας πραγματικότητας όσον 
αφορά στο πρόβλημα της απόπειρας αυτοκτονίας εφήβων στη χώρα μας, μέσα από 
μια μελέτη σε κλινικό πλαίσιο. 
 Στο σύνολό τους, τα μέχρι τώρα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν κατ’ αρχάς 
τον επιβαρυντικό ρόλο κλασσικά γνωστών παραγόντων, με σημαντικότερους την 
ανεπάρκεια-δυσλειτουργία του οικογενειακού πλαισίου (61,2%), τις ψυχικές 
διαταραχές στους εφήβους (56,8%) και σε άλλα μέλη της οικογένειας (40%),  τις 
συγκρούσεις των εφήβων με τους γονείς (54,7%), τις σχολικές δυσκολίες (57,1%), 
τα προβλήματα σωματικής υγείας σε μέλη της οικογένειας (32,4%), την ερωτική 
απογοήτευση (25,2%), το θάνατο στο οικογενειακό περιβάλλον (20,9%) και την 
ενδο-οικογενειακή βία (15%). 
 Ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά, παραμένουν ως «σταθερές» παράμετροι η 
υπεροχή των κοριτσιών (αναλογία 5:1), οι συνθήκες και η μέθοδος της απόπειρας, 
ενώ οι ψυχιατρικές διαγνώσεις εμφανίζονται αρκετά διαφορετικές σε σχέση με 
παλαιότερες ελληνικές εργασίες, με το «προφίλ» του δικού μας πληθυσμού να 
αντιστοιχεί περισσότερο στα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, δείχνοντας 
μάλλον μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Επισημάναμε 
εντούτοις τα χαμηλά ποσοστά διαταραχών διατροφής και σεξουαλικής κακοποίησης, 
όπως αναφέρει και η Μπεράτη (1998). 

Από την άλλη, μέσα από την έρευνα αυτή, αναδεικνύεται μια αυξανόμενη 
καταγραφή νέων δεδομένων που αντανακλούν μεταβολές σε επίπεδο κοινωνικο-
πολιτισμικό. Αυτά αφορούν κατ’ αρχάς στις αλλαγές στη δομή της οικογένειας, όπου 
έχουμε μια  αυξανόμενη παρουσία των λεγομένων «νέων μορφών οικογένειας», ενώ 
ο συχνά ενοχοποιούμενος παράγοντας του «χωρισμού – διαζυγίου» βρίσκεται σε 
ποσοστό όμοιο με εκείνο που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το γενικό 
πληθυσμό. Από την άλλη, έχουμε την αυξανόμενη παρουσία οικογενειών 
μεταναστών ή με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (εθνικής ή θρησκευτικής προέλευσης), 
όπως και τη συχνότητα γεωγραφικής κινητικότητας (μετανάστευση ή εσωτερική). 
Έχουμε συζητήσει εκτενέστερα αυτά τα νέα δεδομένα σε προηγούμενη δημοσίευσή 
μας (Παπαγερίδου και συν, 2003). Εδώ θα επισημάνουμε ότι, μέσα σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, αλλάζουν και οι όροι με τους οποίους θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
τις συγκρούσεις και τα αδιέξοδα που μπορεί να οδηγήσουν μια ή έναν έφηβο σε ένα 
αυτοκαταστροφικό «πέρασμα στην πράξη» και που δεν ανάγονται μόνο στο 
κλασσικό ζήτημα των περιορισμών και του ελέγχου, αλλά αφορούν μια πιο σύνθετη 
προβληματική που περιλαμβάνει ζητήματα ταυτότητας, δομής της οικογένειας, 
σύγχυσης γενεών και ρόλων, δια-πολιτισμικά κλπ. 

Οι τελευταίες επισημάνσεις μας επαναφέρουν στην ουσία του ζητήματος της 
ψυχοπαθολογίας του αυτοκτονικού εφήβου. Παρά το αναμφισβήτητο ενδιαφέρον 
της περιγραφικής-στατιστικής προσέγγισης, το μοντέλο των παραγόντων 
επικινδυνότητας έχει σημαντικούς περιορισμούς που έχουν επισημανθεί (Jeammet & 
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Birot, 1994). Ειδικότερα όσον αφορά στη μελέτη της παραμέτρου «ψυχοπαθολογία», 
η μέθοδος αυτή αφ’ ενός μεν προσκρούει στο δια-νοσογραφικό χαρακτήρα της 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς και αφ’ ετέρου δεν δίνει  απαντήσεις για το σύνολο των 
περιπτώσεων, για αυτό που ονομάζουμε «ψυχοπαθολογία της αυτοκτονικής 
στιγμής». Σε ένα τέτοιο διάβημα, θεωρούμε ότι η ψυχοδυναμική ψυχοπαθολογική 
προσέγγιση είναι αυτή που για την ώρα προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες. Η 
οικονομία του κειμένου αυτού ήταν απαγορευτική για μια εκτενέστερη αναφορά στη 
σημαντικότατη συνεισφορά της ψυχοδυναμικής, ψυχαναλυτικής προσέγγισης, για 
την οποία παραπέμπουμε, μεταξύ άλλων, στις εργασίες των Ladame (1987), 
Jeammet & Birot (1994), Laufer (1995) και στην πολύ πρόσφατη της Μπεράτη 
(2008). Η ουσιαστική διαφοροποίηση έγκειται στο ότι κάθε απόπειρα θεωρείται από 
κλινική άποψη έκφραση αναπτυξιακού αδιεξόδου και κατάρρευσης και άρα θέτει 
ζήτημα ψυχοπαθολογίας. Η ψυχική ευαλωτότητα, που εν μέρει μόνο μαρτυρούν οι 
τυπικές ψυχιατρικές διαγνώσεις, αποκαλύπτεται μέσα από την εφηβική συγκυρία, 
όπου ο ανεπαρκής ρόλος του περιβάλλοντος, είτε με την έννοια ενός παθογόνου 
υπερερεθισμού είτε με εκείνη της σοβαρής ανεπάρκειας δημιουργεί συνθήκες 
τραυματικές και «απώλειας στήριξης», εντός και εκτός οικογένειας. Το ζήτημα αυτό 
αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους της μελέτης μας, όμως η συζήτησή του 
ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Τέλος, δεν θα πρέπει να 
παραλείψουμε την επισήμανση ότι στην πολυσημία της απόπειρας, εκτός από τη 
διάσταση του παθολογικού, πρέπει να βλέπουμε και τις «θετικές λειτουργίες» της, τις 
οποίες οι έφηβοι συχνά συμπυκνώνουν με το παράδοξο: «να σκοτώσω τον εαυτό 
μου για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω».  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 
 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «η Αγία 
Σοφία» 
 
Αναμφίβολα η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά γενικά αλλά και ειδικότερα στην 
παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί ένα μείζον διεθνές πρόβλημα υγείας πολύπλοκο 
και πολυπαραγοντικό. Διεθνώς αποτελεί τη τέταρτη αιτία θανάτου για την ηλικία 10-
14 και την τρίτη αιτία για τις ηλικίες 14-19 (Gould et al., 2003). 
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη χαμηλότερη επίπτωση αυτοκτονιών σε όλο το 
ηλικιακό φάσμα. Στους ενήλικες για τη περίοδο 1980-1995 η θνησιμότητα ήταν 
5,9/100.000 και 1,5/100.000 για τους άντρες και για τις γυναίκες αντίστοιχα 
(Zacharakis et al, 1998). Στο διάστημα 1980-1987 στην Ελλάδα αναφέρθηκε ετήσια 
επίπτωση αυτοκτονίας για τις ηλικίες 10-19, 0.98/100.000 (Beratis, 1991). Στο 
διάστημα 1988-1992, για την ηλικία 15-24 ετών αναφέρεται ποσοστό κατά μέσο όρο 
όλων των ετών, 4,2 για τους άντρες και 0,8 για τις γυναίκες ανά 100000, ενώ για τα 
παιδιά και τους εφήβους 5-14 ετών, 0,4 ανά 100000 για τα αγόρια και λιγότερο από 
0,1 ανά 100000 για τα κορίτσια, καταλαμβάνοντας έτσι τη τελευταία θέση επί 
συνόλου 36 χωρών (Keller & Chambers, 2003). 
Τα ποσοστά των αποπειρών αυτοκαταστροφής σε σχέση προς τους θανάτους από 
αυτοκτονία είναι πολύ μεγαλύτερα. Υπολογίζεται ότι οι απόπειρες αυτοκαταστροφής 
είναι 10 έως 200 φορές περισσότερες από τους θανάτους από αυτοκτονία. Σύμφωνα 
μη την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η απόπειρα αυτοκτονίας ορίζεται ως μια πράξη 
χωρίς μοιραία έκβαση κατά την οποία ένα άτομο σκόπιμα  παρουσιάζει μια 
ασυνήθιστη συμπεριφορά που χωρίς παρέμβαση από άλλους θα προκαλέσει κακό 
στον εαυτό, ή σκόπιμα καταπίνει ουσία ξεπερνώντας τη συνταγογραφείσα ή γενικά 
αναγνωρισμένη θεραπευτική δόση. Η πράξη στοχεύει να προκαλέσει τις αλλαγές που 
το υποκείμενο επιθυμεί μέσω σωματικών συνεπειών πραγματικών ή αναμενόμενων.  
Αναφέρεται ότι 1,3-3,8% των εφήβων αγοριών και το 1,5-10,1% των εφήβων 
κοριτσιών έχουν επιχειρήσει μία τουλάχιστον απόπειρα αυτοκαταστροφής στην 
διάρκεια της ζωής τους (Brent, 1997).  
Επίσης, ιστορικό αυτοκτονικής συμπεριφοράς είναι από τους σημαντικότερους 
παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία στους εφήβους. Πάνω από 40% των εφήβων 
που αυτοκτονούν έχουν κάνει στο παρελθόν απόπειρα αυτοκτονίας. Η 
επαναληψιμότητα των αποπειρών αυτοκτονίας είναι ψηλή. Αναφέρεται ότι 12 μήνες 
μετά την απόπειρα ποσοστό πάνω από 10% επαναλαμβάνει την απόπειρα για 
δεύτερη φορά (συχνά μέσα στο πρώτο μήνα) και πάνω από 4,5% για τρίτη φορά. 
Συνολικά το ποσοστό των εφήβων που επαναλαμβάνουν την απόπειρα κάποια στιγμή 
στη ζωή τους ποικίλλει ανάλογα με τη μελέτη από 6,3-51% και το ποσοστό 
πετυχημένης απόπειρας από 0,5-9% (Αpter & Wasserman, 2003).  
Ψυχοπαθολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την εμφάνιση 
απόπειρας αυτοκτονίας και αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας είναι η ύπαρξη 
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συναισθηματικής διαταραχής και διαταραχής διαγωγής, η κατάχρηση ουσιών, το 
αίσθημα απουσίας ελπίδας, το ιστορικό επιθετικής συμπεριφοράς, η ύπαρξη 
συναισθημάτων θυμού,  η απουσία ελέγχου των παρορμήσεων (Αpter & Wasserman, 
2003; Brent, 1997). Επίσης η ψυχοπαθολογία της οικογένειας και κυρίως οι 
συναισθηματικές διαταραχές, η κατάχρηση ουσιών και η επιθετική συμπεριφορά , η 
οικογενειακή δυσαρμονία, η έκθεση σε οικογενειακή βία, και η απουσία 
υποστηρικτικών σχέσεων στην οικογένεια σχετίζονται με την εμφάνιση και την 
επανάληψη των αποπειρών αυτοκτονίας στους εφήβους. (Brent,1997). Σε ελληνικό 
δείγμα εφήβων η διάσπαση της οικογένειας, η στέρηση ελευθερίας από τους γονείς 
και η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας σχετίζονταν με την εκδήλωση απόπειρας αυτοκτονίας 
(Beratis, 1990). 
Συνεπώς μέσα στη γενικότερη προσπάθεια πρόληψης των αποπειρών έχει ιδιαίτερο 
νόημα η αξιολόγηση των περιστατικών που από πολύ νεαρή ηλικία κάνουν απόπειρα 
αυτοκαταστροφής. 
Μελετήσαμε λοιπόν 86 διαδοχικά  περιστατικά παιδιών και νεαρών εφήβων 
μικρότερων των 15 ετών που στη διάρκεια μιας πενταετίας παραπέμφθηκαν από 
παιδιατρικές κλινικές στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.  
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Διερευνήθηκαν δημογραφικοί, περιστασιακοί (contextual), κλινικοί, και επιβαρυντικοί 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονταν με τις απόπειρες αυτοκτονίας με βάση 
τη κλινική εξέταση και ένα σύνολο ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν στα παιδιά ή 
εφήβους και τους γονείς τους. Στα ερωτηματολόγια περιλαμβάνονταν ένα 
ερωτηματολόγιο που φτιάχτηκε για τις ανάγκες της μελέτης και συμπληρώθηκε από 
τον εξεταστή, το CDI (Children’s Depression Inventory) και το YSR (Youth Self 
Report) που συμπληρώθηκαν από τους εφήβους, το CBCL (Children’s Behaviour 
Checklist), το BDI (Beck Depression Inventory), και το FAD (Family Assessment 
Device) που συμπληρώθηκαν από τους γονείς.  
Η ομάδα ελέγχου περιλαμβάνει παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και τους γονείς τους που 
παραπέμφθηκαν από τις παιδιατρικές κλινικές στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική 
Κλινική για λόγους άλλους πλην της απόπειρας αυτοκτονίας εξαιρουμένων των 
χρόνιων παιδιατρικών και καταληκτικών νοσημάτων Οι οικογένειες αυτές 
συμπληρώνουν τα ίδια ερωτηματολόγια. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 
συλλογή του δείγματος αυτού στο παρόντα χρόνο θα αναφερθώ μόνο στα 
προκαταρκτικά δεδομένα από την ομάδα των παιδιών που έκαναν απόπειρα 
αυτοκτονίας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Η αναλογία κοριτσιών/αγοριών ήταν 13/1 και ο μέσος όρος της ηλικίας  12,9 
(SD=1.6). Αξιοσημείωτο ήταν ότι 4 περιστατικά ήταν μικρότερα των 10 ετών. Το 
20% των περιστατικών ήταν αλλοδαποί και το 2,5% αθίγγανοι. Το 22% 
προέρχονταν από μονογονεϊκή οικογένεια, το 4,1% ζούσαν με μητέρα και πατριό, και 
το  5,5% χωρίς κανένα από τους γονείς τους. 
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Β. Συνθήκες απόπειρας 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 90,5% φαρμακευτική, 4,1% δηλητηρίαση με 
άλλη ουσία, 4,1% πτώση από ύψος, 1,4% κόψιμο φλεβών. Προπαρασκευαστικές 
πράξεις περιγράφονταν στο 22,6%. Το 78% ανέφερε ότι κατανοούσε το κίνδυνο και 
το 38% είχε πάρει προφυλάξεις να μην αποκαλυφθεί. Το γεγονός που προηγήθηκε 
της απόπειρας ήταν διαπληκτισμός με γονιό στο 40,3%, διαπληκτισμός με φίλο στο 
19,5%, κακή σχολική επίδοση στο 16,6%, ενδοοικογενειακή διαμάχη στο 4,2% και 
άλλο στο 18%. 
Γ. Ψυχοπαθολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
Στη κλινική εξέταση τα παιδιά και οι έφηβοι ανέφεραν καταθλιπτικό συναίσθημα στο 
78%, χαμηλή αυτοεκτίμηση στο 53%, αίσθημα αποτυχίας στο 41,5%, αίσθημα 
ενοχής στο 33,8%, έλλειψη ελπίδας στο 40% και παρορμητικότητα στο 31,3%. 
Κλινική διάγνωση συναισθηματικής διαταραχής έλαβε το 39% και διαταραχής 
διαγωγής το 6% των περιστατικών. Στο CDI βαθμολογία μεγαλύτερη από 18, 
ενδεικτική κατάθλιψης, είχαν το 35,4% των εξετασθέντων. 
Τα συχνότερα αναφερόμενα και στατιστικά σημαντικά προκαταρκτικά αποτελέσματα 
στο CBCL ήταν η απόσυρση (p=0.02), το άγχος (p=0.02), τα προβλήματα προσοχής 
(p=0.012) και οι διαταραχές σκέψης (p=0.046). Επίσης στατιστικά σημαντική ήταν η 
συνολική βαθμολογία (p=0.02) και η βαθμολογία στα εσωτερικευμένα συμπτώματα 
(p<0.001). Τα συχνότερα αναφερόμενα και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στο 
YSR  ήταν το άγχος (p=0.01), οι διαταραχές σκέψης (p=0.07), τα προβλήματα 
προσοχής (p=0.07) και η παραπτωματικότητα (p=0.07). Στατιστικά σημαντική ήταν 
και εδώ η συνολική βαθμολογία (p=0.07) και η βαθμολογία στα εσωτερικευμένα 
συμπτώματα (p=0.002) .  Μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων μεγαλύτερη συσχέτιση 
παρουσίασαν τα σωματικά συμπτώματα (p=0.008),το άγχος και η κατάθλιψη 
(p=0.016) και τα προβλήματα κοινωνικότητας (p=0.019). Δε παρουσίασε συσχέτιση 
η απόσυρση, ενώ αρνητική συσχέτιση είχαν τα προβλήματα προσοχής. 
Προηγούμενη απόπειρα αναφέρθηκε στο 17,6% των περιστατικών 
Δ. Οικογενειακά χαρακτηριστικά 
Περίπου το 20% των μητέρων είχε βαθμολογία μεγαλύτερη του 20 στο BDI που 
αποτελεί ένδειξη κλινικής κατάθλιψης 
Από το ιστορικό συγγενών 1ου και 2ου βαθμού, ιστορικό αυτοκτονίας υπήρχε στο 
3,3%, απόπειρας στο 11,5%, συναισθηματικής διαταραχής στο 26,2% και 
κατάχρησης ουσιών στο 8,2%.  
Ενδοοικογενειακές διαμάχες αναφέρονταν στο 35,3%, διαταραγμένη 
ενδοοικογενειακή επικοινωνία: στο 48,5% και διαταραγμένη επικοινωνία παιδιού-
γονιού στο 51,4%. Στο FAD η ψηλότερη βαθμολογία ήταν στη κλίμακα των ρόλων 
μέσα στην οικογένεια (2,37, SD:0,53).  
Τα συχνότερα αναφερόμενα στρεσσογόνα γεγονότα ζωής το τελευταίο έτος ήταν οι 
οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια  (24%) και η αλλαγή κατοικίας (16,7%).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνολικά τα χαρακτηριστικά του δείγματός μας έχουν ομοιότητες και διαφορές σε 
σχέση με τα δεδομένα τη διεθνούς βιβλιογραφίας και με αντίστοιχες μελέτες σε 
ελληνικό πληθυσμό.  
Η αναλογία κοριτσιών/αγοριών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, είναι αντίστοιχη όμως με τα ευρήματα από μελέτη που έγινε σε 
πληθυσμό της Νοτιοδυτικής Ελλάδας (Beratis,1990). Τα επίπεδα ψυχοπαθολογίας 
είναι χαμηλότερα στο δείγμα μας σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα όσον αφορά στις 
συναισθηματικές διαταραχές αλλά ακόμα περισσότερο στη διαταραχή διαγωγής και 
στη κατάχρηση ουσιών. Το ποσοστό πολλαπλών αποπειρών ήταν μέσα στα όρια των 
διεθνώς αναφερόμενων ποσοστών, μικρότερο όμως σε σχέση με τα ευρήματα της 
αντίστοιχης μελέτης στη Νοτιοδυτική Ελλάδα. Θα πρέπει πάντως να λάβει κανείς 
υπόψη του το γεγονός ότι η δική μας μελέτη περιλάμβανε νεότερους εφήβους. Ως 
προς τους οικογενειακούς και λοιπούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, τα ποσοστά 
ψυχοπαθολογίας στην οικογένεια ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τη διεθνή 
βιβλιογραφία και κυρίως το ποσοστό κατάχρησης ουσιών από άλλα μέλη της 
οικογένειας. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας κινδύνου όμως φαίνεται να είναι στην 
Ελλάδα, όπως και διεθνώς, η κακή σχέση παιδιού–γονιού  όπως περιγράφεται από τα 
ίδια τα παιδιά και τους εφήβους και αντικατοπτρίζεται στη ψηλή συχνότητα 
διαπληκτισμού εφήβου-γονιού ως αναφερόμενου γεγονότος που προηγείται της 
απόπειρας.  
Τέλος, από τους στρεσσογόνους παράγοντες στη διάρκεια του τελευταίου έτους που 
αναφέρονται στο δείγμα μας κυρίως η αλλαγή τόπου κατοικίας αποτελεί και διεθνώς  
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση απόπειρας αυτοκτονίας σε νεαρά 
άτομα. 
Πρέπει πάντως να πάρουμε επίσης υπόψη μας τη πιθανότητα συστηματικού λάθους 
στο δείγμα που μελετήσαμε δεδομένου ότι εξετάσαμε μόνο παιδιά  και εφήβους που 
είχαν προσέλθει στο νοσοκομείο, που είναι δυνατό να αποτελούν υποομάδα με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με το σύνολο των παιδιών και εφήβων που 
πραγματοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας. Επίσης εκκρεμεί η σύγκριση τους με την 
ομάδα ελέγχου.   
Η αναγνώριση και μελέτη των ψυχοπαθολογικών, των ψυχοκοινωνικών, και 
βιολογικών παραμέτρων θα βοηθήσει στη πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση του 
φαινόμενου των αποπειρών σε νεαρά άτομα. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για 
φαινόμενο στο οποίο  παρατηρούνται σημαντικές διαπολιτισμικές διαφορές έχει 
ιδιαίτερη σημασία η κατά τόπους μελέτη του. 
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ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ,  ΜΑΧΑΙΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
 
Παρουσίαση περίπτωσης 
O K, ένα αγόρι 11 ετών, παραπέμφθηκε από το σχολείο για εξέταση στο Kέντρο μας,   
 Οι γονείς ανέφεραν γενικόλογα ότι ο Κ έχει «μαθησιακά προβλήματα». Τον 
περιέγραψαν  σαν ένα παιδί με φυσιολογικά αναπτυξιακά ορόσημα, «γλυκό, 
φιλότιμο, τρυφερό, λίγο γκρινιάρικο, απαιτητικό και ανυπάκουο». Γνωρίζει 
«δύσκολες λέξεις» και φτιάχνει δικές του λέξεις όταν τραγουδάει. Οι νηπιαγωγοί τους 
είχαν συστήσει παιδοψυχιατρική εκτίμηση διότι ο Κ απομονωνόταν και δεν 
συμμετείχε στις εργασίες και στις δραστηριότητες. Οι γονείς δεν απευθύνθηκαν τότε 
σε ειδικό.  
Από μικρός απέφευγε την βλεμματική επαφή και την επικοινωνία με ανθρώπους που 
δεν γνώριζε καλά. Δεν ήξερε ‘πώς να πλησιάσει τα παιδιά. Με τους συγγενείς ήταν 
κοινωνικός αλλά τους κούραζε γιατί μιλούσε ασταμάτητα, επαναλάμβανε ερωτήσεις, 
έκανε αδιάκριτα σχόλια  και ζητούσε από τους άλλους να επαναλαμβάνουν λέξεις ή 
φράσεις. Δεν έπαιζε με παιγνίδια ούτε χρησιμοποιούσε την φαντασία . Στο παιγνίδι 
με την αδελφή του ή με δύο μεγαλύτερα κορίτσια, που ήταν οι μόνες του παρέες, 
ακολουθούσε.  Τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα τα γυναικεία ρούχα και κοσμήματα. Άρχισε 
να μιμείται τον ρόλο της δασκάλας στο νηπιαγωγείο. Του αρέσει  να μιμείται 
τραγουδιστές, κοιτάζοντας στον καθρέπτη . Παρουσιάζει επίσης εμμονές. Θέλει τα 
πράγματα στο δωμάτιό του σε συγκεκριμένες θέσεις και τον ενοχλούν τα ανοιχτά 
ντουλάπια και συρτάρια. Κάνει στερεότυπες  κινήσεις περιστροφής γύρω από τον 
εαυτό του, που τις εξηγεί ως ‘κάτι δικά μου’, ακουμπά επαναλαμβανόμενα με το χέρι 
ή το σώμα ανθρώπους και αντικείμενα. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία συζήτηση, 
αλλάζει συνεχώς θέμα  και επαναλαμβάνει με άγχος ερωτήσεις , αγνοώντας τα 
σχόλια του συνομιλητή. Μερικές φορές προσηλώνει tην προσοχή του σαν να ακούει 
κάτι. 
Μέχρι σήμερα κοιμάται συχνά με την αδελφή του, την μητέρα του και κυρίως τον 
πατέρα του 
 Ο Κ γεννήθηκε με καισαρική λόγω εγκάρσιας θέσης, μετά από τελειόμηνη 
φυσιολογική εγκυμοσύνη. Είχε διευρυσμένες πηγές και χαλαρά ισχία, χωρίς άλλα 
προβλήματα κατά την περιγεννητική περίοδο. Παρουσίασε  σειρά συγγενών 
ανωμαλιών (βουβωνοκήλη, στένωση οισοφάγου, κύστη όρχεως), που 
αντιμετωπίσθηκαν με επεμβάσεις. Σε ηλικία 2 ετών νοσηλεύτηκε   μία ημέρα λόγω 
διάσεισης. Έχει μεγάλου βαθμού υπερμετρωπία.  
Ο πατέρας του έχει ιστορικό διπολικής διαταραχής, για την οποία παρακολουθείται, 
και χρήσης ουσιών στην εφηβεία. Η μητέρα  από μικρή είχε αναλάβει μητρικό ρόλο 
προς τα πολλά αδέλφια της. Ο πατρικός παππούς αυτοκτόνησε όταν ο πατέρας ήταν 
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μικρός. Ο αδελφός του πατέρα είναι χρήστης ουσιών. Ο Κ έχει μία μικρότερη 
αδελφή, χωρίς προβλήματα. 
 Ο Κ από την αρχή του δημοτικού ήταν επιθετικός προς τα παιδιά και δεν έκανε ποτέ 
έναν φίλο. Στην Α, Β  και Δ δημοτικού είχε δάσκαλο τον πατέρα του, που κάλυπτε τις 
δυσκολίες  και ετοίμαζε τις εργασίες του. Στην Ε δημοτικού άλλαξε σχολείο και οι 
δάσκαλοι τον παρέπεμψαν σε παιδοψυχιατρική υπηρεσία λόγω μαθησιακών 
προβλημάτων, και προβλημάτων στην συμπεριφορά. Οι γονείς ήλθαν τότε στο 
Κέντρο μας αλλά διέκοψαν την συνεργασία, πριν ολοκληρωθεί η εκτίμηση. 
Επανέρχονται ένα χρόνο μετά, κατόπιν νέας παραπομπή του σχολείου. 
Οι γονείς τονίζουν ότι ουδέποτε σκέφτηκαν ότι ο Κ παρουσιάζει πρόβλημα στην 
ανάπτυξή του και θεωρούν ότι έχει μόνο κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.  
Στην πρώτη επαφή μας ο Κ ήταν ένα χλωμό, ανέκφραστο παιδί, που στις  
προσπάθειές μου για συζήτηση δήλωσε ότι δεν του αρέσουν οι «αδιάκριτες 
ερωτήσεις». Στο χέρι του ήταν ζωγραφισμένο ένα σπερματοζωάριο. Δέχτηκε να 
παίξει και λέγοντας «είμαι λίγο ντροπαλός», άρχισε να γδύνει τις κούκλες, και στη 
συνέχεια με μία κούκλα ‘διάβολο’ διασκόρπισε όλα τα παιγνίδια και διαμέλισε τις 
κούκλες σε φρενιτική δραστηριότητα. Στο τέλος χαμογελαστός δήλωσε ότι 
εκτονώθηκε και ζήτησε να ξαπλώσει στον καναπέ. Τα θέματα καταστροφής στο 
παιγνίδι του συνεχίστηκαν και στις επόμενες συναντήσεις με πρωταγωνιστή τον 
«διάβολο – δράκο». Προσπαθούσε να υπερβεί τα όρια απειλώντας και εκβιάζοντας. 
Αναφερόταν συχνά στον  θάνατο (από πείνα από δίψα, από κλάμα). Νόμιζε ότι 
γελάω μαζί του και τον κοροϊδεύω και ότι η ψυχολόγος, αλλά και ο ίδιος μπορούν να 
κάνουν μαγικά. Παρόλα αυτά στο τέλος κάθε συνάντησης κατάφερνε να 
ανασυγκροτηθεί, ξάπλωνε λίγο ή έβαζε τα κουκλάκια να ξαπλώσουν και καθόταν 
ήρεμος δίπλα μου. Στην τελευταία συνάντηση για το καλοκαίρι δήλωσε ‘σήμερα δεν 
θα τα διαλύσω, θα δημιουργήσω’ και έφτιαξε πάζλ. Έτσι ολοκληρώθηκε μία περίοδος  
πειραματισμού του Κ πάνω στα όρια  στην ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τις 
δυνατότητες έκφρασης των συναισθημάτων μέσα στην θεραπευτική σχέση. 
Όταν ξαναήρθε ο Κ ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος, γιατί θα έπρεπε να περνάει 
κάποιες ώρες μαζί με τον θείο Τ, τον αδελφό του πατέρα. Ο Τ, χρήστης ουσιών, 
έμενε στο ίδιο κτίριο με την πατρική γιαγιά, που άφηνε τον Κ και την αδελφή του 
μόνους με τον Τ και τους φίλους του. Ο Κ ισχυριζόταν ότι «κάνουν αηδιαστικά 
πράγματα, πιάνονται» και ότι ο Τ «με βρίζει,  είναι χάλια, προβληματικός, παίρνει 
χάπια, μεθάει, κάνει βλακείες, μας έχει καταστρέψει την ζωή». Ξαφνικά  είπε «έχω 
γκόμενα τον Τ» και συνέχισε να μιλάει για τον «κατσαβιδάκια, που δένει τα χέρια 
στις γυναίκες, τις πονάει με το κατσαβίδι και τους κάνει σεξ», καθώς και για έναν 
«επιδειξία».  Η συμπεριφορά του ήταν αποδιοργανωμένη και προσπαθούσε επίμονα 
να παραβιάσει τα όρια τόσο της προσωπικής μου ζωής, όσο και της σωματικής 
απόστασης. Ονόμασε  την συμπεριφορά αυτή «βιασμό της προσωπικής ζωής» και 
παιγνίδι «χαζό, τρελό, ανώμαλο» και αντιδρούσε με θυμό και απειλές στην 
οριοθέτηση. Η συμπεριφορά αυτή εναλλασσόταν με «φυσιολογικές» στιγμές. 
Εύστοχα αλλά κουρασμένα δήλωσε «όλα αυτά είναι μία αρρώστια».  Ζωγράφιζε 
σχέδια σεξουαλικού περιεχομένου, ή αποδιοργανωμένα , πχ, αντί για οικογένεια 
έφτιαξε ένα τερατάκι που «έχει μισό κεφάλι, ένα μάτι, πόδια ρόδες, φοράει 
«εξόμφαλο», μαλλιά μα κάτι μαλλιά,  έχει ρυτίδες και πονοκέφαλο, στην κοιλιά 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 129



ρυτιδιασμένη, το λένε Σκρούτζ, έχει ένα τεράστιο πορτοφόλι με ένα ευρώ και 
ανοιχτή βαλίτσα, όπου κι αν πάει γελάνε».  
Στο σχολείο ο Κ έβριζε χυδαία, έφτυνε, ήταν επιθετικός και προκλητικός, κυρίως με 
μικρότερα, ή αδύναμα παιδιά και με τα κορίτσια, που τους έπιανε το στήθος έκανε 
άσεμνες χειρονομίες και τα ακολουθούσε στις τουαλέτες. Στα διαλείμματα καθόταν 
μόνος του στην σκάλα και έβαζε ‘τρικλοποδιές’ στα παιδιά, ή καβαλούσε το κάγκελο 
και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Δεν συμμετείχε στο μάθημα, και είχε μαθησιακό 
επίπεδο Β' Δημοτικού. Η διευθύντρια του σχολείου ζήτησε συνεργασία μαζί μας, που 
πραγματοποιήθηκε με επισκέψεις στο σχολείο και συχνή τηλεφωνική επικοινωνία.  
Από την ψυχολογική εκτίμηση προέκυψε ότι ο Κ λειτουργεί στα πλαίσια ελαφράς 
νοητικής υστέρησης. Δόθηκε η προβλητική δοκιμασία Patte Noire που έδειξε την 
ανάγκη του για επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και ότι συνδέει την 
συναισθηματική επαφή με την επιθετικότητα. Δόθηκε επίσης η προβλητική δοκιμασία 
Rorschach, με εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα: εμφάνισε πρωτόκολλο παιδιού 
φυσιολογικής νοημοσύνης με ικανότητα αφηρημένης σκέψης και επαφή με την 
πραγματικότητα.  Παρουσίασε  άμυνες ψυχαναγκαστικού τύπου ,  νοητική αναστολή, 
αλλά όχι ψυχωσική δομή της προσωπικότητας. 
 Ο γενετικός έλεγχος έδειξε φυσιολογικό καρυότυπο και αρνητική δοκιμασία για 
εύθραυστο Χ.  
Οι γονείς δεν δέχονταν ότι ο  Κ έχει προβλήματα. Ο πατέρας θεωρούσε ότι ο Κ  έχει 
απλώς έντονη σεξουαλικότητα. Η μητέρα προσπαθούσε να επιρρίψει τις ευθύνες στα 
άλλα παιδιά. Αρνούνταν ότι ο Κ υστερεί νοητικά.   Με αρνητική  επίσης διάθεση 
δέχθηκαν τις συστάσεις μας για διακοπή της επαφής του Κ με τον θείο Τ.  
Συμφώνησαν πάντως σε πρόγραμμα τροποποίησης συμπεριφοράς στο σπίτι και στο 
σχολείο καθώς και στο να βοηθά τον Κ στο διάβασμα ειδικός και όχι ο πατέρας.  
 Η συμπεριφορά του Κ βελτιώθηκε, αλλά στο σχολείο δεν ήταν πιά αποδεκτός. 
Λυπημένα, αναφερόταν στον εαυτό του σαν «σκουπίδι». Η συνεργασία του στην 
θεραπεία ήταν  καλή,  συνέχισε να προκαλεί αλλά και επιζητούσε τα όρια. Θέματα 
του παιγνιδιού του  ήταν ο ‘δράκος’ και ο ‘χάρος’. Σε μία συνάντηση, ενώ έπαιζε και 
δήλωνε ευχαριστημένος,  ξαφνικά αποκάλυψε  ότι διεγείρεται σεξουαλικά από τους 
ενήλικες άντρες. Η φωνή του έγινε βαθιά, με κοίταζε στα μάτια και χρησιμοποιούσε 
χυδαίο λεξιλόγιο. Μετά από κάθε πρόταση έτρεχε στην άλλη άκρη του δωματίου και 
με «μωρουδίστικη» φωνή διάβαζε ένα παιδικό παραμυθάκι. Συνέχισε όλη την ώρα 
την εκμυστήρευση  εναλλάσσοντας έκφραση, φωνή και στάση. Στις επόμενες 
συναντήσεις  συνέχισε να περιγράφει λεπτομέρειες,  δεν απαντούσε όμως σε 
ερωτήσεις . Ήταν λίγο πιο ήρεμος ,ρωτούσε αν όσα του συμβαίνουν ‘είναι φυσικά’ 
και ήθελε να παίζει ‘ήρεμα κι όχι τρομακτικά παιγνίδια’. Συχνά άλλαζε η έκφραση, η 
φωνή, τα συναισθήματα, η κατανόηση, η χρήση του λόγου, η συμπεριφορά,  όχι 
μόνο μεταξύ, αλλά και κατά την διάρκεια των συναντήσεων . Εν τω μεταξύ,  άλλαξε 
σχολείο, όπου συμμετείχε περισσότερο, είχε καλή συμπεριφορά, και έγινε αποδεκτός 
από τα παιδιά, παρά  την συνήθεια του να ακουμπά συνεχώς τα γεννητικά του 
όργανα μέσα από τα ρούχα.  
Δυστυχώς, ο Κ βρέθηκε  πάλι μόνος με τον θείο Τ, και παρακολούθησε μαζί του μία 
βιντεοταινία πορνογραφικού περιεχομένου. Το επόμενο διάστημα μιλούσε 
ασταμάτητα μόνο γι’ αυτό , βρισκόταν σε συνεχή σεξουαλικό ερεθισμό στο σπίτι και 
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στο σχολείο και ζητούσε βοήθεια. Προτάθηκε φαρμακευτική αντιμετώπιση με 
παροξετίνη (10 mg) , που ο ίδιος δέχτηκε με προθυμία. Σταδιακά  ο Κ ηρέμησε και 
χαρούμενος ανακοίνωσε ότι δεν ερεθίζεται πια από πρόσωπα και αντικείμενα. 
Παράλληλα σταμάτησε τις στερεότυπες κινήσεις.  Απόκτησε δύο φίλους από το 
σχολείο, με τους οποίους αντάλλασσε επισκέψεις και πήγαινε στον κινηματόγραφο. 
Ο πατέρας κατανόησε τις ανάγκες του Κ και αποφάσισε να συνεχίσει το σχολείο  σε 
ειδικό γυμνάσιο. 
 
Συζήτηση 
Στην διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με πολλαπλά 
προβλήματα, είναι φανερή η ανάγκη εφαρμογής ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου, 
που λαμβάνει υπ’ όψιν νοσολογικές παραμέτρους, βιολογικούς παράγοντες και 
κληρονομικότητα, την δομή του ψυχικού οργάνου, τα χαρακτηριστικά του 
οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα συμπτώματα 
αλληλεπιδρούν δυναμικά  μεταξύ τους και με τις επιπτώσεις τους στο οικογενειακό 
και σχολικό περιβάλλον.  Η μονόπλευρη προσκόλληση, είτε σε ιεράρχηση 
διαγνώσεων, είτε σε  ψυχολογικού τύπου εμβάθυνση, παρουσιάζει τον κίνδυνο 
παραμέλησης των πραγματικών αναγκών του παιδιού. Είναι επομένως σημαντικό 
κάθε περίπτωση να εξετάζεται εξατομικευμένα και να προσδιορίζονται οι περιοχές 
παρέμβασης. 
 Έτσι και στην περίπτωση του Κ, προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τους τομείς 
έκπτωσης και δυσλειτουργίας στο παιδί και στο περιβάλλον, και να αντιμετωπίσουμε 
άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες με την σειρά που παρουσιαζόταν, 
αποφεύγοντας να πιέσουμε, παρά την υποψία σεξουαλικής κακοποίησης του Κ. 
  Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα «συνδρόμου σεξουαλικής 
κακοποίησης». Η υποψία βασίζεται σε ειδικές και μη ειδικές ενδείξεις. Ειδικές ενδείξεις 
θεωρούνται οι έμμεσες αναφορές και η σεξουαλικοποιημένη συμπεριφορά. Οι μη 
ειδικές ενδείξεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στο συναίσθημα και 
στην συμπεριφορά όπως: διαταραχή στην αντίληψη του εαυτού, γνωστικές 
παραμορφώσεις, σωματοποίηση, κατάθλιψη, άγχος, θυμός, επιθετικότητα, 
αυτοκαταστρoφική συμπεριφορά, στερεοτυπίες, προβλήματα κοινωνικοποίησης, 
προβλήματα στην ρύθμιση των συναισθημάτων και των παρορμήσεων. Ο τρόπος 
που τα παιδιά αποκαλύπτουν τα γεγονότα κακοποίησης δεν είναι ευθύς και άμεσος. 
Οι Sorenson και  Snow περιέγραψαν πέντε στάδια που λίγο-πολύ ακολουθεί η 
διαδικασία αποκάλυψης: αρχική άρνηση, διστακτική προσπάθεια αποκάλυψης, πλήρη 
περιγραφή, αναίρεση και επαναβεβαίωση των ισχυρισμών. Σημαντικές παράμετροι  
θεωρούνται η φύση, η σοβαρότητα  και η διάρκεια, της κακοποίησης καθώς και η 
σχέση του παιδιού με τον δράστη. 
 Άτομα με νοητική υστέρηση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής 
κακοποίησης, αν και λίγες περιπτώσεις γίνονται γνωστές, φτάνουν στο δικαστήριο και 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν, 
να επεξεργαστούν και να ξεπεράσουν τις εμπειρίες κακοποίησης και, όπως τα παιδιά 
μικρότερης ηλικίας, πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται την κακοποιητική φύση της 
εμπειρίας τους. Μεγάλο ποσοστό ατόμων που κακοποιούν, είναι κακοποιημένα άτομα 
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με νοητική υστέρηση. Η εκπαίδευση  στις κοινωνικές δεξιότητες, στην αυτονομία και 
σε θέματα σχετικά με το σεξ συνιστούν  σημαντικές πρακτικές πρόληψης. 
 Η παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είναι πολυδιάστατη.  Για την 
προστασία του Κ από περαιτέρω  κακοποίηση, συστήθηκε  διακοπή της επαφής με 
τον Τ, που δυστυχώς δεν τηρήθηκε αμέσως. Εξ’ ίσου σημαντικό μέλημα ήταν η 
προστασία των παιδιών στο σχολείο. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τις σοβαρές 
συνέπειες της επιθετικότητας των παιδιών και επιβάλλουν να αναθεωρήσουμε την 
επιεική στάση προς την βία που ασκείται μεταξύ συνομηλίκων. Επί πλέον, η 
σεξουλικά επιθετική συμπεριφορά παιδιών, όταν δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά 
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την εκτέλεση σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων  
στο παρόν ή μακροπρόθεσμα  Η συνεργασία μας με το σχολείο ήταν σημαντική: οι 
δάσκαλοι ενημερώθηκαν για τις δυσκολίες του Κ και τον τρόπο οριοθέτησης του και 
διευκολύνθηκε η συνεργασία γονέων-σχολείου. Όμως, η επιθετικότητα του Κ 
σύντομα έγινε αμφίδρομη και κατέληξε στην απόρριψή του από τα παιδιά αλλά και 
τους δασκάλους. Η περίπτωση του Κ επιβεβαιώνει ότι η ένταξη-ενσωμάτωση παιδιών 
με προβλήματα μάθησης-συμπεριφοράς στο κανονικό σχολείο είναι ένα θεωρητικά 
ελκυστικό , αλλά πρακτικά δυσεφάρμοστο μοντέλο, καθώς απουσιάζει η αναγκαία 
εκπαίδευση και υποδομή.  
  Η συνεργασία με τους γονείς ήταν δύσκολη, καθώς ήταν αμυντικοί, είχαν 
παραμορφωμένη αντίληψη των προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους και 
άγνωστου βαθμού συμμετοχή στην δημιουργία τους. Ακύρωναν την δουλειά που 
γινόταν στις συναντήσεις συμβουλευτικής γονέων, δήλωναν άγνοια αν και είχαν 
επανειλημμένα ενημερωθεί, και απέκρυψαν από την ευρύτερη οικογένεια τις 
δυσκολίες του Κ και την συνεργασία μαζί μας.  
  Διαγνωστικά, υπήρχαν όλα! Προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην 
επικοινωνία και στον λόγο, περιορισμένα και ακατάλληλα ενδιαφέροντα και 
συμπεριφορές, στερεότυπες κινήσεις, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, απειλές 
αυτοκτονίας, συχνές αναφορές στον θάνατο, απαισιοδοξία και αίσθημα αναξιότητας, 
καταβολή, διάσπαση προσοχής , αποδιοργάνωση, υπερδιέγερση, λογόρροια, χάλαση 
συνειρμού, παρανοϊκός ιδεασμός, μαγική σκέψη, αλλόκοτο περιεχόμενο σκέψης και 
ζωγραφικής έκφρασης, εμμονές και ψυχαναγκασμοί. Αλλά και απροσδόκητες 
διακυμάνσεις στην συμπεριφορά, στην επικοινωνία, στις δεξιότητες, στον λόγο, στην 
έκφραση, που έδιναν την εντύπωση άλλου παιδιού, από την μία στιγμή στην άλλη. Η 
εικόνα αυτή παραπέμπει στην διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας, που 
συνδέεται με εμπειρίες κακοποίησης. Τα στοιχεία διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής 
πιθανώς συνδέονται με τις συγγενείς σωματικές ανωμαλίες στα πλαίσια συνδρόμου 
(Di George;) Tα συναισθηματικά συμπτώματα  ανταποκρίθηκαν καλά στην 
ψυχοθεραπεία και σε χειρισμούς που προστάτευαν τον Κ από αρνητικές επιδράσεις, 
και δομούσαν έναν κατανοητό, προβλέψιμο και ελκυστικό κόσμο, συμβατό με τις 
δυνατότητές του. 
Ο Κ ήταν περήφανος για τις αυξανόμενες ικανότητες αυτοελέγχου και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης. Ο χρόνος και η προσπάθεια του θεραπευτή αποζημιώνονται  με την 
ελπίδα ότι ο κύκλος της κακοποίησης θα σταματήσει εδώ.  
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ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ  

 
ΖΕΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς, Αθήνα 

 
Εισαγωγή 
 
Στην παρούσα εργασία, με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία και μέσα από 

κλινικό υλικό, θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθούν τα όρια και οι αλληλοεπικαλύψεις 
ανάμεσα στην πράξη και στη βία, όπως αυτές αναγνωρίζονται στην κλινική πράξη.  

Σχηματικά, θα επιχειρηθεί, αφενός, να διασαφηνιστεί η απόσταση που χωρίζει 
τη βία από την πράξη. Όμως, αφετέρου, θα επιχειρηθεί να αναδειχθούν και οι χώροι 
όπου οι δύο αυτές έννοιες μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται. Η αλληλοεπικάλυψη 
μπορεί να αφορά είτε τη βία, την οποία εμπεριέχει η πράξη, είτε την ανάγνωση 
κάποιων μορφών βίας ως απέλπιδες προσπάθειες πράξης.  

 
 
Η βία 
 
Στην ετυμολογική τους προέλευση, στην αρχαία ελληνική, οι όροι «βία» και 

«βίαιος» είχαν αρχικά μια θετική απόχρωση, με την έννοια του «δυνατού» και 
«ρωμαλέου» («βίη Ηρακληείη», Ιλιάδα). Στη συνέχεια, οι εν λόγω όροι παραπέμπουν 
στην έννοια της προσωποπαγούς εξουσίας (Liddel & Scott, 1901). Φαίνεται ότι είναι 
μόνο παράλληλα με την εξέλιξη της θεσμικής οργάνωσης της κοινωνίας και της 
εξέλιξης της σκέψης που η βία παραπέμπει εννοιολογικά στην επιβολή και στην 
καταστροφικότητα, που δεν λαμβάνουν υπόψη το θεσμό και τον κοινωνικό και 
ψυχολογικό αναγνωρισμένο κώδικα.  

 
Αν ο όρος «βία» παραπέμπει, κυρίως, σε ένα κοινωνιολογικό ή νομικό πεδίο,  

η ψυχανάλυση έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με διαστάσεις ή εκφράσεις της βίας, σε ένα 
ψυχολογικό επίπεδο, που ονομάζει «επιθετικότητα», «καταστροφικότητα» ή 
«ενόρμηση θανάτου». Ο Φρόυντ, απέδωσε αρχικά την επιθετικότητα στην 
αυτοσυντήρηση, στο πλαίσιο του «αγώνα του Εγώ για την αυτοσυντήρηση και την 
αυτοεπιβεβαίωσή του» (Φρόυντ, 1915).  

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, αναγνώρισε την ενόρμηση κατακυρίευσης 
(Bemächtigungstrieb), που είναι μια μη σεξουαλική ενόρμηση, η οποία δεν ενώνεται 
παρά δευτερευόντως με τη σεξουαλικότητα, και της οποίας ο σκοπός είναι η βίαιη 
κυριαρχία επί του αντικειμένου: «Η σεξουαλικότητα των περισσοτέρων ανθρώπων 
περιέχει ένα συμπλήρωμα επίθεσης, τάσης να επιβάλλονται τα πράγματα, της οποίας 
η βιολογική σημασία μπορεί να έγκειται στην ανάγκη να ξεπεραστεί η αντίσταση του 
σεξουαλικού αντικειμένου…» (Φρόυντ, 1905).  

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 135



Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως γράφουν και οι J. Laplanche κα J.B. Pontalis 
(1981), στην πρώτη αναφορά του όρου, που γίνεται από τον Φρόυντ στο κείμενο 
Τρία δοκίμια για τη θεωρία της σεξουαλικότητας (1905),  η παιδική σκληρότητα 
ανάγεται στην εν λόγω ενόρμηση κατακυρίευσης, η οποία όμως δεν έχει σαδιστικό 
σκοπό, με την έννοια της ευχαρίστησης από τον πόνο του άλλου. Ο αρχικός σκοπός 
δεν είναι ο πόνος του άλλου, αλλά απλώς δεν τον υπολογίζει. Πρόκειται για φάση 
προγενέστερη του σαδισμού αλλά και του οίκτου:  

Σε ένα μετέπειτα κείμενο του Φρόυντ, του 1913, Η προδιάθεση για την 
Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση,  η ενόρμηση κατακυρίευσης συνδέεται με την 
ενεργητικότητα.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την οπτική, δεν είναι τυχαία η προηγουμένως 
αναφερθείσα ετυμολογική προέλευση του επιθέτου «βίαιος», που αναφέρεται στο 
«γενναίος» ή στο προσωποπαγές, στο πλαίσιο μιας συμβολικής και κοινωνικής δομής 
που δεν χαρακτηρίζεται από κανόνες ισοπολιτείας αλλά χαρακτηρίζεται, κυρίως, από 
αυτούς της ανάδειξης και επικράτησης του δυνατού.  

Διερευνώντας το ρόλο της βίας, την ενδεχόμενη «χρησιμότητά της» για την 
ψυχική οικονομία, είναι ενδιαφέρον, επίσης, να παρατηρήσουμε, όπως το κάνουν οι 
J. Laplanche και J.B. Pontalis, ότι ο Φρόυντ χρησιμοποιεί, σε σύνδεση με την 
ενόρμηση κατακυρίευσης, τον όρο «κυριαρχία» (Bewältigung), που φαίνεται αυτή τη 
φορά να αφορά την κυριαρχία επί της διεγέρσεως και τη σύνδεση-δέσμευση της 
ψυχικής ενέργειας που τη συνοδεύει. Έτσι, στο Πέραν της αρχής της ηδονής  (1920), 
ο Φρόυντ, για να εξηγήσει την επανάληψη στο παιδικό παιγνίδι αλλά και στην 
τραυματική νεύρωση, αναφέρεται στην προσπάθεια κατακυρίευσης του 
αντικειμένου, η οποία συνοδεύεται από την προσπάθεια δέσμευσης της τραυματικής 
ανάμνησης και ενέργειας που τη συνοδεύει.  

Το εν λόγω σχήμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την 
απέλπιδα προσπάθεια δέσμευσης της τραυματικής ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας 
βίαιης πράξης, μιας απόπειρας κατακυρίευσης του αντικειμένου.  

 
 
Αν, συγκρίνοντας την ετυμολογική προέλευση με την φροϋδική ψυχαναλυτική 

θεωρία, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι τυχαία η αρχική θετική αποτίμηση του βίαιου, 
ως ισχυρού, ρωμαλέου και αυτοελεγχόμενου, δεν είναι, επίσης, τυχαία η μετέπειτα 
εννοιολογική εξέλιξη του όρου, προς μιαν έννοια αυθαιρέτου και καταστροφικού, στο 
πλαίσιο τώρα πια μιας συμβολικής και κοινωνικής οργάνωσης που απαιτεί ισονομία 
και δικαίωμα ύπαρξης για όλους.     

 Έτσι, και στην πορεία της φροϋδικής θεωρίας, στη συνέχεια, κατατάσσοντας 
ο Φρόυντ τη βία στις εκφράσεις της ενόρμησης θανάτου, της αναγνώρισε ένα θετικό 
δομικό χαρακτήρα για τον ψυχισμό μόνο στην περίπτωση που διαπλέκεται με την 
ενόρμηση ζωής.  Ο εν λόγω ορισμός γίνεται στο πλαίσιο της δεύτερης θεωρίας των 
ενορμήσεων, όπου οι ενορμήσεις ζωής αντιπαρατίθενται στις ενορμήσεις θανάτου. Οι 
πρώτες, οι ενορμήσεις ζωής, τείνουν στη συγκρότηση της ενότητας όλο και 
μεγαλύτερων δομών και στη διατήρησή τους, ενώ οι ενορμήσεις θανάτου τείνουν 
στην αποσύνθεση και στην καταστροφή. Οι δυνάμεις οργάνωσης αντιπαρατίθενται 
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στις δυνάμεις αποδιοργάνωσης και στη βία αναγνωρίζεται ένας αποδιοργανωτικός και 
καταστροφικός ρόλος.  

 
Παρατηρούμε, έτσι, μια παράλληλη εξέλιξη της γενεαλογίας του βίαιου στο 

πλαίσιο της ετυμολογικής εννοιολογίας και της ψυχαναλυτικής θεωρίας, από την 
έννοια του αυτάρκης, ισχυρός και επιβαλλόμενος - στο πλαίσιο, όμως μιας 
συμβολικής και κοινωνικής οργάνωσης χωρίς νόμους, όπου το προσωποπαγές 
επικρατεί - σε μια έννοια καταστροφικού και αποδομητικού, απέναντι τώρα πια σε 
μια δομημένη οργάνωση που αναζητά την ελεύθερη έκφραση και την ισονομία.  

 
Η πράξη 
 
Η «πράξη», στη φιλοσοφία, αντιπροσωπεύει μια δομημένη, σύμφωνα με 

κάποιες αρχές ή σύμφωνα με κάποιο σκοπό, ενέργεια.  
Στη φροϋδική ψυχανάλυση, ο όρος, ως «ειδική πράξη» (spezifische Aktion), 

χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα κείμενα του Φρόυντ, για να αποδώσει το σύνολο των 
εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση της 
ανάγκης ή επιθυμίας. Πρόκειται για ένα σύνολο  προ-σχηματισμένων αντιδράσεων 
και ειδικών εξωτερικών παρεμβάσεων που φαίνονται να εντάσσονται σε μια θεωρία 
για την οργάνωση των ενστίκτων που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα (Freud, 
1895).  

Το όλο σχήμα της «ειδικής πράξης» δεν μπορεί όμως να ενταχθεί εύκολα στη 
μετέπειτα εξέλιξη της φροϋδικής θεωρίας επάνω στις ενορμήσεις, οι οποίες, 
αντιθέτως, χαρακτηρίζονται από κινητικότητα, όσον αφορά το αντικείμενο και τον 
σκοπό.  

Βρίσκουμε όμως τον όρο «πράξη» και σε μετέπειτα φροϋδικά κείμενα. Ο 
Φρόυντ θεώρησε ότι η «πράξη», με την έννοια της ενέργειας που αποσκοπεί στην 
αλλαγή της πραγματικότητας προς την κατεύθυνση μιας συνθήκης που λαμβάνει 
υπόψη τα στοιχεία αυτής της πραγματικότητας αλλά αναζητά και την επίτευξη της 
ευχαρίστησης, αποτελεί εξέλιξη πρώιμων μορφών κινητικής δραστηριότητας, του 
τύπου της κινητικής εκφόρτισης. Το εν λόγω πέρασμα, από την κινητική εκφόρτιση 
των διεγέρσεων, προφανώς διαφόρων ειδών, επιθετικών, ερωτικών ή άλλων, σε 
πράξη, συμπίπτει με το πέρασμα από την αρχή της ηδονής στην αρχή της 
πραγματικότητας. Με αυτήν την έννοια, η πράξη είναι ταυτόσημη με την αρχή της 
πραγματικότητας. Η όλη εξέλιξη, περάσματος από την αρχή της ηδονής στην αρχή 
της πραγματικότητας, συμπίπτει, επίσης, με τη γέννηση της σκέψης, με την έννοια 
της δυνατότητας αναπαράστασης, αφού η σκέψη μπορεί να επιτρέψει στο ψυχικό 
όργανο «να αντέξει την αύξηση της έντασης διέγερσης κατά τη διάρκεια της 
αναβολής της εκτόνωσης» (1911). 

Ο Φρόυντ θεωρεί ότι η φαντασίωση είναι μια ψυχική δραστηριότητα η οποία, 
στη φάση της εισαγωγής στον ψυχισμό της αρχής της πραγματικότητας και του 
παραγκωνισμού της αρχής της ηδονής, μέσω διχασμού παραμένει ανεξάρτητη από τη 
δοκιμασία της πραγματικότητας και συνεχίζει να διέπεται από την αρχή της ηδονής.  

Το Εγώ, από Εγώ-ευχαρίστηση γίνεται Εγώ-πραγματικότητα, κάτι το οποίο 
συμπίπτει και με μια κίνηση των σεξουαλικών ενορμήσεων προς το εξωτερικό 
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αντικείμενο, με την έννοια ότι εγκαταλείπεται ο αυτοερωτισμός για να υιοθετηθεί η 
αγάπη του αντικειμένου.  

Η τέχνη, για τον Φρόυντ, αντιπροσωπεύει μιαν ιδιόμορφη  δραστηριότητα, η 
οποία επιτυγχάνει τη συμφιλίωση ανάμεσα στις δύο αρχές, της ηδονής και της 
πραγματικότητας. Ο καλλιτέχνης, «χάρη στα ιδιαίτερα χαρίσματά του δίνει μορφή 
στις φαντασιώσεις του για να τις κάνει πραγματικότητας ενός νέου είδους, οι οποίες 
έχουν πέραση στους ανθρώπους σαν πολύ πολύτιμες εικόνες της πραγματικότητας» 
(ό.π.).  

 
Ως κοινό σημείο, συνάντησης των δύο φροϋδικών διατυπώσεων για την 

πράξη, δηλαδή είτε αφορά την «ειδική πράξη» του ενστίκτου είτε την πράξη της 
αρχής της πραγματικότητας, είναι η αντιστοιχία ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, 
δηλαδή η ικανοποίηση της ανάγκης ή επιθυμίας με βάση αυτό που προσφέρει η 
εξωτερική πραγματικότητα.    

 
Ο Winnicott είναι ένας από τους πρόσφατους θεωρητικούς της ψυχανάλυσης 

που αναγνώρισε και μια δομική χροιά, σαν «δύναμη ζωής»,  σε ορισμένες εκφράσεις 
της βίας και της επιθετικότητας. Πέρα του ότι διέκρινε σε αυτές, σε κάποιες 
περιπτώσεις, μιαν απέλπιδα προσπάθεια του υποκειμένου να προσεταιριστεί το 
αντικείμενο που στερείται, αναγνώρισε στην καταστροφικότητα, όταν γίνεται σε 
κάποιο πλαίσιο, και μια δυνατότητα να εγκαθιδρυθεί η πραγματικότητα 
«τοποθετώντας το αντικείμενο έξω από τον εαυτό» (1971). Πρόκειται για μια 
διαδικασία που λαμβάνει χώρα, όταν οι συνθήκες είναι καλές, στη σχέση με το 
μητρικό αντικείμενο ή με το αναλυτικό αντικείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
καταστροφή του υποκειμενικού αντικειμένου (του αντικειμένου δηλαδή που 
συνδέεται με το υποκείμενο), το οποίο γίνεται έτσι εξωτερικό αντικείμενο, επιτρέπει 
τη δημιουργία μιας εξωτερικής πραγματικότητας, που το υποκείμενο μοιράζεται με το 
αντικείμενο. 

 
Βία και πράξη στο πλαίσιο της θεραπείας 
 
Η κλινική περίπτωση, η οποία περιγράφεται σχηματικά στη συνέχεια, αποδίδει, 

έμπρακτα, κάποια στοιχεία αυτής της διαπλοκής ανάμεσα στη βία και στην πράξη. Για 
την ακρίβεια, σκιαγραφεί τις δυσκολίες συγκρότησης, από τον συγκεκριμένο ασθενή, 
μιας ψυχικής λειτουργίας, η οποία θα του επέτρεπε, μέσω της πράξης και όχι μέσω 
της βίας, να συστήσει μια πραγματικότητα που θα τον αντιπροσωπεύει και η οποία, 
ταυτοχρόνως, θα επικοινωνεί με αυτό που τον περιβάλλει. Οι ίδιες δυσκολίες 
φαίνονται να ευθύνονται, τουλάχιστον εν μέρει, και για την πρόωρη διακοπή της 
θεραπείας του. 

  
Κλινική περίπτωση 
  
Ο Κωνσταντίνος είναι ένας έφηβος 17,5 ετών όταν η μητέρα του τον «πείθει» 

να αναζητήσει ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε ένα δημόσιο ψυχιατρικό θεσμό, όπως 
είναι το Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων του Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς. Η μητέρα μάλιστα, 
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στο τηλεφώνημά της για ραντεβού στο Τμήμα, απέκρυψε ότι ήδη πριν κάποιους 
μήνες είχε πάρει ραντεβού για τον γιο της Κωνσταντίνο, χωρίς ο τελευταίος να 
προσέλθει την ημέρα της προβλεπόμενης συνάντησης. Η μητέρα, επίσης, πέρασε 
από κάποιο διοικητικό πρόσωπο του Νοσοκομείου ώστε αυτός να μεσολαβήσει 
ζητώντας ένα  ραντεβού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο Κωνσταντίνος είχε ένα συγκεχυμένο αίτημα απέναντι στον ψυχοθεραπευτή. 
Αντιλαμβανόμενος, ασαφώς, ότι «κάτι δεν πάει καλά στη ζωή» του φαίνεται να ζητά 
κάποια βοήθεια για να καταλάβει αυτό που του συμβαίνει και να επιχειρήσει να 
αλλάξει κάτι στη ζωή του.  Ταυτοχρόνως, όμως, φαίνεται να ελπίζει, επίσης, να σύρει 
τη μητέρα του στη θεραπεία για να αποσπάσει από αυτήν κάποιες παραχωρήσεις που 
απαιτεί, όπως οικονομικές, ελευθερίας κινήσεως, ώστε να γίνει η ζωή του, όπως 
πιστεύει, «πιο ευχάριστη και πιο εύκολη».  

Στην παρούσα φάση, ο Κωνσταντίνος φαίνεται να βρίσκεται συχνά σε μεγάλη 
σύγκρουση με τη μητέρα του, κάτι το οποίο μεταφράζεται συχνά σε έντονα 
υβριστικά λόγια και σε μεγάλες βιαιότητες στο σπίτι, εναντίον αντικειμένων και 
εναντίον της μητέρας του. Φαίνεται, επίσης, να έχει μεγάλες δυσκολίες στο σχολείο 
(ειδικό μουσικό σχολείο), τόσο όσον αφορά τη συμπεριφορά του (επιθετικότητα και 
συγκρούσεις, απουσίες και σκασιαρχείο, κατηγορίες για μικροκλοπές και άλλες 
παραβατικές συμπεριφορές) όσον και όσον αφορά τις επιδόσεις του. Σχετικά με τις 
τελευταίες, έχει εγκαταλείψει σχεδόν κάθε προσπάθεια για τα μαθήματα, 
διατεινόμενος ότι έχει «μεγάλο ταλέντο στο πιάνο», που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει 
το μέλλον του, χωρίς όμως να μελετά αρκετά και τη μουσική.  

Προτείνεται στον Κωνσταντίνο ψυχοθεραπευτική βοήθεια, συχνότητας μιας 
συνεδρίας την εβδομάδα (η πρωινή σχολική του φοίτηση δεν επιτρέπει μια 
μεγαλύτερη συχνότητα, που θα φαινόταν πιο ενδεδειγμένη) με παράλληλη 
συμβουλευτική εργασία με τη μητέρα. 

Τα αποσπάσματα της ψυχοθεραπείας στα οποία θα αναφερθώ αφορούν μιαν 
περίοδο 6 περίπου μηνών, στο τέλος της οποίας ο Κωνσταντίνος σταμάτησε τη 
θεραπεία.  

Ο Κωνσταντίνος έχασε το πατέρα του πριν από 5 χρόνια περίπου, έπειτα από 
κάποια κακοήθη ασθένεια. Ο πατέρας του ήταν ξένος, ευρωπαϊκής προέλευσης, τον 
οποίον η μητέρα είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Ευρώπη. Ο 
πατέρας αυτός φαίνεται ότι ήταν αρκετά ασταθής επαγγελματικά, όπως και σε 
προσωπικό επίπεδο, κάτι το οποίο συνέβαλε ώστε να επιδεινωθούν σύντομα οι 
σχέσεις του με τη μητέρα του Κωνσταντίνου. Η τελευταία φαίνεται να διαθέτει μια 
δύσκαμπτη δομή, είναι αρκετά αυστηρή  στην κρίση της, τονίζοντας κυρίως τις 
ανεπάρκειες του Κωνσταντίνου και την απογοήτευσή της από αυτόν, διακόπτοντας 
την επαφή μαζί του, σαν «τιμωρία» κάθε φορά που αυτός έλεγε ή έκανε κάτι το 
οποίο η μητέρα του θεωρούσε απαράδεκτο. Εξάλλου, μη αντέχοντας τους τρόπους 
του και, πιθανώς, για να περιχαρακώσει μια νέα προσπάθεια προσωπικής ζωής 
(καινούργια σχέση εδώ και 2 χρόνια), ανέθεσε, περίπου την ίδια εποχή, τον 
Κωνσταντίνο στην ηλικιωμένη μητέρα της, η οποία τον ανέλαβε στο σπίτι της.  

Θα αποδειχθεί στη συνέχεια ότι αυτή η μητέρα ποτέ δεν επένδυσε ουσιαστικά 
αυτό το παιδί, δίνοντάς του χώρο στη ζωή της. Τον θεωρούσε αντίγραφο του 
πατέρα του, ο οποίος, όπως πίστευε, περιέπλεξε ιδιαίτερα τη ζωή της.  
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Η μητέρα του Κωνσταντίνου και στη φάση έναρξης της θεραπείας του και στη 
συνέχεια, όταν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, απευθυνόταν πιεστικά σε μας 
ζητώντας μας να κάνουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν και να τον αναλάβουμε 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό.  

Ο τρόπος με τον οποίον αυτή η μητέρα έστειλε σε μας τον Κωνσταντίνο για 
θεραπεία, που ισοδυναμεί με την επιθυμία της κάποιος να τον αναλάβει και κάποιος 
να τον «διορθώσει» σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα, κάτι το οποίο ένοιωσε ο 
Κωνσταντίνος, αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι υποθήκευσε σημαντικά την αναλυτική 
σχέση.  

 
Ο Κωνσταντίνος, έπειτα από μια πρώτη περίοδο γνωριμίας μαζί μου, η οποία 

συνέπιπτε με μια προσπάθεια του να αποσπάσει από τη μητέρα του – ήλπιζε μέσω 
της δικής μας παρέμβασης – κάποια οφέλη, φάνηκε να με εμπιστεύεται και να μου 
διηγείται σκέψεις και συμβάντα που φαίνονταν να καταλαμβάνουν μια σημαντική 
θέση στην προσωπική του ζωή. Φαινόταν βέβαια ότι συχνά απέκρυπτε συμβάντα ή 
όψεις συμβάντων που θα μπορούσαν να κάνουν κάποιον να τον χαρακτηρίσει 
άσχημα, εξωραϊζοντας κάποια γεγονότα, διαμορφώνοντάς τα με τρόπο που να 
αποδίδεται η ευθύνη σε κάποιον άλλο, όταν επρόκειτο για καυγάδες, συγκρούσεις, 
χειρισμούς και παραβατικές συμπεριφορές, με την ευρεία έννοια του όρου. Φαινόταν 
να μπαίνει δύσκολα στη θέση του άλλου, στις προσδοκίες του άλλου για αυτόν, 
περιοριζόμενος σε μικροευχαριστήσεις που θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον που 
τον ενδιέφερε (για παράδειγμα σοκολάτες στη φίλη σε κάποια φάση που αυτή του 
ζητούσε μια ριζικά διαφορετική συμπεριφορά και σχέση μαζί του). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ψυχοθεραπευτική σχέση μαζί μου ουσιαστικά 
διήρκεσε όσο χρονικό διάστημα κράτησε και η σχέση του με μια κοπέλα, απέναντί 
στην οποία δήλωνε ότι είναι ερωτευμένος, και η οποία σχέση ήταν η μακρότερης 
διάρκειας σχέση που είχε μέχρι τότε στη ζωή του.  

Θεωρούσε τις περιοδικά βίαιες αντιδράσεις του από μια διπλή σκοπιά. Από τη 
μια μεριά τις θεωρούσε δικαιολογημένες αντιδράσεις-εκδικήσεις απέναντι σε κάτι που 
είχε υποστεί. Από την άλλη θεωρούσε ότι αντιπροσώπευαν στιγμές που έχανε κάθε 
έλεγχο επάνω στον εαυτό του.  

Μετέφερε, με ένα σταθερό τρόπο, ένα μόνιμο βίωμα έλλειψης, στέρησης και 
με αυτήν την έννοια οι ευχαριστήσεις, ενδεχομένως παραβατικού τύπου που 
παραχωρούσε στον εαυτό του αντιπροσώπευαν γι αυτόν ένα δικαίωμα εκτόνωσης. 

Για τον πατέρα του μίλησε ελάχιστα, αναφερόμενος σε κάποια καλή σχέση 
που είχε μαζί του, χωρίς όμως να δίνει πειστικές λεπτομέρειες. 

Για τη μητέρα του μιλούσε συχνά, σχεδόν με μένος, διαμαρτυρόμενος για την 
έλλειψη κατανόησης που θεωρούσε ότι έδειχνε απέναντί του, για την αδυναμία της 
να αναγνωρίσει τις περιοδικές θετικές του προσπάθειες. Δεδομένου ότι με την έναρξη 
της θεραπείας η μητέρα του έκανε κάποιες προσπάθειες να τον πλησιάσει, να τον 
ακούσει και να περάσει κάποιο χρόνο μαζί του, ο Κωνσταντίνος δήλωσε σχετικά με 
αυτές τις προσπάθειες ότι ήταν πλέον αργά για αυτήν και ότι την είχε διαγράψει 
συναισθηματικά.  

Στο πεδίο του λόγου, ο Κωνσταντίνος εξεδήλωσε, εξωτερικά, μόνο θετικές 
μεταβιβαστικές εκφράσεις. Δήλωνε ότι τον βοηθούσα να καταλάβει τον εαυτό του 
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και να βελτιώσει τις σχέσεις του, δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ ρητά για κάτι, δεν έδειξε 
θυμό ή άλλα εχθρικά συναισθήματα. Έλειψε όμως, χωρίς προειδοποίηση, από 
κάποιες συνεδρίες χωρίς να εξηγήσει πειστικά τον λόγο. Συνέβη επίσης, δύο φορές, 
να έχει έρθει για τη συνάντηση και επειδή καθυστέρησα να τον καλέσω 10-15 λεπτά 
έφυγε από την αίθουσα αναμονής. Στις επόμενες συνεδρίες αυτών των 
αποχωρήσεων, χωρίς να εκδηλώσει συναισθήματα είχε μιλήσει για ανελαστικά 
ραντεβού που είχε με τη φίλη του μετά από τις δικές μας συναντήσεις. Νομίζω ότι 
ήταν ένας τρόπος να μείνει, θυμωμένα, σε κάποια απόσταση από εμένα, θυμίζοντάς 
μου ότι έχει άλλα, σπουδαιότερα πράγματα να κάνει. Δεν είχα πραγματικά τον χρόνο 
και την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω και να ερμηνεύσω αυτές τις μεταβιβαστικές 
κινήσεις, μπόρεσα μόνο να τις καταλάβω εκ των υστέρων.  

Η κοπέλα με την οποία διατήρησε ένα δεσμό για περίπου 6 μήνες φαινόταν να 
αντιπροσωπεύει κάτι το πολύ σημαντικό για αυτόν, μια φυσιολογικότητα και μια 
τρυφερή θηλυκή παρουσία, χωρίς όμως να καταφέρει, όπως φαίνεται, να 
δημιουργήσει μια σχετικά υγιή σχέση μαζί της. Ο Κωνσταντίνος έκανε πολλές 
προσπάθειες για να την κρατήσει, κάτι που συμπίπτει και με τις προσπάθειες που 
έκανε για να χρησιμοποιήσει προς όφελός του την ψυχοθεραπεία, όπως και για να 
έχει κάποια καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο, κυρίως στο αντικείμενο της 
μουσικής. Ακόμη και η σχέση του με τη μητέρα του, χωρίς να αποκτήσει κάποιο 
ουσιαστικό περιεχόμενο, βελτιώθηκε εξωτερικά.   

 Όμως παρά το ενδιαφέρον του για αυτό το κορίτσι δεν μπόρεσε να μη την 
απατήσει με την καλύτερη φίλη της. Επίσης, η φίλη του τον κατηγορούσε συχνά για 
την αστάθειά του, για τη χειριστική συμπεριφορά του, που περιελάμβανε ψέματα και 
κρυφές πράξεις. Τον κατηγορούσε επίσης για την εκρηκτική συμπεριφορά του όταν 
έπινε κάποια οινοπνευματώδη. Σε κάποια φάση αυτή του ανακοίνωσε ότι θέλει να 
διακόψουν τη σχέση τους 

Ο Κωνσταντίνος το δέχθηκε άσχημα αλλά αρχικά διατήρησε την ελπίδα ότι 
ίσως δεν επρόκειτο για οριστική απόφαση. Έγινε σχετικά πιεστικός απέναντί της και 
μάλιστα χρησιμοποίησε έμμεσους τρόπους συναισθηματικής πίεσης, με εκρήξεις 
συμπεριφοράς, απειλές ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του και, ταυτοχρόνως, με 
μηνύματα  ότι δεν τη χρειάζεται και ότι έχει άλλες δυνατότητες.  

Λίγες εβδομάδες μετά τη διαπίστωση εκ μέρους του ότι δεν μπορεί να 
περιμένει κάτι από αυτό το κορίτσι διέκοψε τη θεραπεία, σταματώντας, χωρίς 
προειδοποίηση, να έρχεται στις συναντήσεις. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα 
μαζί του, με δική μου πρωτοβουλία, προφασίστηκε προσωρινό πρόβλημα χρόνου, 
υποσχόμενος ότι θα με καλέσει τηλεφωνικά σύντομα για ένα νέο ραντεβού.  

Στη συνέχεια αυτού η μητέρα του με αναζήτησε αναστατωμένη, αναφέροντας 
ότι η συμπεριφορά του Κωνσταντίνου έχει πάλι επιδεινωθεί και ζητώντας μου να 
κάνω κάτι για αυτό, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα μπορούσε να είναι αυτό.  

Δύο μήνες μετά από αυτή τη διακοπή, έχει διατηρηθεί η συμβουλευτική 
βοήθεια προς τη μητέρα, κρατώντας ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του 
Κωνσταντίνου στη θεραπεία.   
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Επεξεργασία –υποθέσεις 
 
Λόγω δυσκολιών της μητέρας, που σχετίζονται με τη δύσκαμπτη δομή της, ο 

Κωνσταντίνος δεν είχε την ευκαιρία ασφαλούς διαπραγμάτευσης της επαφής με την 
πραγματικότητα, μέσω της δημιουργίας ενός μεταβατικού χώρου, σχέσης μητέρας-
παιδιού, και μέσω της χρήσης και καταστροφής του αντικειμένου που θα του έδινε 
μια σιγουριά για τον έλεγχο και τον χειρισμό της πραγματικότητας. Εδώ, οι «πράξεις» 
της μητέρας φαίνονται να εμπεριέχουν βία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παραμονή του 
Κωνσταντίνου σε ένα πρώιμο σχήμα αναζήτησης της ευχαρίστησης μέσω του 
χειρισμού και της βίαιης επιβολής επάνω στο αντικείμενο, η παραμονή δηλαδή σε ένα 
κακέκτυπο πράξης. Αντέδρασε με χειριστικότητα στη χειριστικότητα της μητέρας. Η 
βίαιη προσπάθεια κυριαρχίας του αντικειμένου φαίνεται να συνυπάρχει με μια βίαιη 
προσπάθεια ελέγχου της τραυματικής ενέργειας, κάτι που επαναλαμβανόταν σε κάθε 
αποτυχημένη σχέση.  
 

Ο καλλιτεχνικός προσανατολισμός του αποτελεί μια συμβιβαστική λύση 
ανάμεσα στην αρχή της ηδονής και στην αρχή της πραγματικότητας, με άλλα λόγια 
αντιπροσωπεύει μια μοναχική και  απέλπιδα προσπάθεια δημιουργίας ενός 
μεταβατικού χώρου.   
 

Ο πατέρας φαίνεται ότι απετέλεσε ένα πρότυπο αρνητικής ταύτισης, αλλά όχι 
πρότυπο νόμου και ψυχικής δόμησης που διαχειρίζεται επιτυχώς την 
πραγματικότητα. Αυτό πιθανόν συνέβη τόσο εξαιτίας της αναξιοπιστίας του απέναντι 
στον Κωνσταντίνο, της εικόνας που μετέφερε για αυτόν η μητέρα, όσο και της 
φυσικής του απουσίας εξαιτίας του θανάτου του. 

   
Ο αναλυτής βιώθηκε σαν προέκταση του μητρικού χειρισμού, της μητρικής 

δυσκαμψίας. Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατόν παρά πολύ περιορισμένα η 
δημιουργία ενός αναλυτικού μεταβατικού χώρου. Η βίαιη αποεπένδυσή του φαίνεται 
να ισοδυναμεί με απόπειρα καταστροφής του, σαν αντίποινα για τη στέρηση που του 
προκαλεί το ότι δεν βρήκε και σε αυτήν τη σχέση αυτό που περίμενε 
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

                                                                             

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  

Παιδοψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια ομάδας και οικογένειας 

 
Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε ευρύτερο κοινό έχει 

καταγραφεί αρνητικά, καθώς όταν συμβαίνει μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια όπως 
είναι το δικαστήριο ή η μικρή οθόνη, γίνεται αφορμή να διασύρεται η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 

Αντίθετα, η ομάδα ψυχοθεραπείας δεν ευνοεί την άνευ όρων έκθεση, αλλά 
επιτυγχάνει τον προστατευμένο χώρο που δρα επουλωτικά καθώς προσφέρει το 
βίωμα της διορθωτικής εμπειρίας. 

Στην θεραπευτική ομάδα τα μέλη εκτός από την πολύτιμη, αλλά άνιση σχέση 
με το θεραπευτή, βιώνουν ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους και μοιράζονται εμπειρίες 
ζωής.   

Η θεραπευτική ομάδα αποδέχεται και εμπεριέχει τα μέλη. Απενοχοποιεί και 
συνάμα οδηγεί στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. 

 Δεσμεύει σε διεργασίες ζωής και ελευθερώνει από δυσλειτουργικά patterns 
του παρελθόντος. 

Παρέχει το λειτουργικό πλαίσιο και καλεί τα μέλη να βιώσουν την δυνατότητα 
να συμβάλλουν και να συντηρούν τη λειτουργικότητα.   

Η εμπιστοσύνη χτίζεται ξεκινώντας από το πρόσωπο του θεραπευτή ο οποίος 
αποδέχεται και τιμά όλους βιώνοντας την ομορφιά της συμπόρευσης με το κάθε 
μέλος στην επιθυμία της αλλαγής. Όταν το πρόσωπο κύρους ασκεί την επιστημονική 
του ιδιότητα με σεβασμό και ενσυναίσθηση εμπνέει τον αντίστοιχο τρόπο 
συναλλαγής μεταξύ των μελών.  

Τα βιώματα και οι εμπειρίες ζητούν την οικειότητα της επανάληψης ακόμη και 
αν είναι τραυματικά. Η θεραπεία καλείται να φέρει την ασυνέχεια, καλείται να σπάσει 
το φαύλο κύκλο. Κινητοποιεί τον θεραπευόμενο από την παθητική αποδοχή 
καταστάσεων στην ενεργητική αντιμετώπισή τους. Καθρεφτίζει σε κείνον που 
αισθάνεται θύμα, πώς με τη δική του στάση στο σήμερα συμβάλλει στη διαιώνιση 
της κατάστασης. Άλλοτε πάλι του αποκαλύπτει πόσο εύκολα αντιστρέφει το ρόλο και 
γίνεται θύτης, ενώ πιστεύει ότι είναι θύμα. 
     Η θεραπευτική ομάδα κινείται λειτουργικά προς τη δυναμική αξιοποίηση 
καταστάσεων και οδηγεί ώστε το οποιοδήποτε τραυματικό γεγονός να μην 
καταγράφεται ως προς την παθολογία του. Η εξέλιξη ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται 
μόνο από τα εξωτερικά τραυματικά γεγονότα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει την 
δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσει.  

Ο V. Frankl στο βιβλίο του «αναζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας σ’ ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης» αναφέρει ότι ακόμα και στο τετελεσμένο γεγονός του 
θανάτου μπορούσε ο κατάδικος να επιλέξει αν θα πεθάνει με το κεφάλι ψηλά.    
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Σε μια ομάδα νέων γυναικών στον 2ο χρόνο θεραπείας, η Άννα αποκαλύπτει 

ένα σημαντικό μυστικό: ο πατέρας της έχει διαπράξει φόνο, όταν δέχτηκε 
προκλητική συμπεριφορά από το δολοφόνο του αδερφού του.  

Η ομάδα ακούει με σεβασμό και συμπαραστέκεται. Δίνεται η ευκαιρία στην 
Άννα να εκφράσει συναισθήματα που είχε απωθήσει, να μιλήσει για το βάρος που 
βίωνε στο πατρικό σπίτι, για τη δύσκολη θέση της μητέρας της. Αναφέρεται στον 
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το συμβάν στο βίαιο ξεριζωμό του πατέρα από τον 
τόπο καταγωγής του.  

Η θεραπευτική διεργασία επιτρέπει στην Άννα να ανιχνεύσει τη δυσκολία της 
ως προς τον πατέρα της και να εκφράσει την αγωνία της μήπως τον προκαλέσει και 
τους φόβους της για την καταστροφική έκφραση του θυμού του. Κατά βάθος τον 
έβλεπε κακό, κατά βάθος φοβόταν ότι η έκρηξή του θα ήταν καταστροφική.  

Ταυτόχρονα, ευνοείται η προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς του 
πατέρα στο συγκεκριμένο γεγονός, καθώς είχε διαδραματιστεί στον κλειστό περίγυρο 
των συγγενών που ζητούσε στο χωριό ανταπόδοση, στα πλαίσια των καταστροφικών 
δυναμικών της βεντέτας που όλη η οικογένεια είχε εμπλακεί.  

Η Άννα δεν είχε ποτέ μοιραστεί με τον άντρα της αυτό το γεγονός, επειδή 
φοβόταν την απόρριψη, από την πλευρά του συζύγου όχι μόνο της ίδιας, αλλά και 
των γονιών της. Ήδη, προεξοφλώντας τη στάση του, θεωρούσε τον άντρα της κακό, 
όπως τον πατέρα της. 

Εκείνο το τραυματικό γεγονός, που συνέβη πριν γεννηθεί, υπόγεια έρχεται και 
υπονομεύει στο σήμερα τη σχέση του νέου ζευγαριού. Η Άννα στη προσπάθειά της 
να μην αποκαλυφθεί το μυστικό και να προστατεύσει την πατρική της οικογένεια, 
θυμώνει δυσανάλογα με τον άντρα της, όταν εκείνος κρίνει τον πατέρα της. Έτσι 
αποκτά έναν κακό άντρα, στη συνέχεια ενός κακού πατέρα. Είναι ακόμα 
εγκλωβισμένη στην πατρική της οικογένεια, γεγονός που την απομακρύνει από τον 
άντρα της.  

Έχει μεταφέρει στη σχέση με το σύντροφο την αμυντική της στάση ως προς 
τον πατέρα με αποτέλεσμα να αδυνατεί να τον ακολουθήσει με ελευθερία και 
εμπιστοσύνη σε μια σχέση αγάπης και έρωτα. 

Ο θεραπευτής συνδέει τους συχνούς αναίτιους θυμούς και τις παρανοήσεις της 
Άννας προς τον άντρα της, με την εσωτερικευμένη αρνητική  εικόνα του πατέρα της. 
Ενισχύει την Άννα να μιλήσει στον άντρα της και τη βοηθάει να προετοιμαστεί.  

Η στιγμή της αποκάλυψης θα περιγραφεί αργότερα από την Άννα. Έχει 
διαλέξει την κατάλληλη ώρα, μιλάει στον άντρα της με εμπιστοσύνη και ζητάει την 
κατανόησή του. Κι εκείνος ανταποκρίνεται με διάκριση και λεπτότητα, με αγάπη και 
τρυφερότητα. Αναγνωρίζει τον αγώνα των γονιών της να επιβιώσουν και μιλάει για 
κείνους με σεβασμό. Αυτό στη συνέχεια θα ελευθερώσει την Άννα από το ρόλο του 
υπεργονιού και θα της επιτρέψει να  μετακινηθεί προς τον άντρα της. 
     Το τραύμα καθηλώνει. Αντίθετα, η ψυχοθεραπεία δημιουργεί ρωγμές σε 
παγιωμένες καταστάσεις και αδιέξοδα και ανοίγει νέα προοπτική, επιτρέποντας την 
ευελιξία και τη λειτουργικότητα. Μέλος της θεραπευτικής ομάδας περιέγραψε την 
ψυχοθεραπεία με μια εικόνα: ταξίδι σε διαφορετικά τοπία, σε διαφορετικές εποχές και 
αλλάζοντας συχνά μέσα μεταφοράς.  
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 Τα μέλη της ομάδας συγκινούνται βαθιά. Η Άννα τους οδήγησε στο μαγικό 
χώρο της διορθωτικής εμπειρίας. Η Άννα που αυτοκατηγορείτο ως χλιαρή, καθώς 
έπνιγε τα έντονα συναισθήματά της από φόβο ότι θα καταλήξουν καταστροφικά, 
έζησε το βίωμα ότι μπορεί να ανακινήσει στους άλλους τα πιο δυνατά συναισθήματα. 

Η αποκάλυψη του μυστικού οδήγησε και σε άλλες αποκαλύψεις, καθώς 
αυξήθηκε η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των μελών της ομάδας. Βαθειά κρυμμένα 
μυστικά, απαγορευμένα συναισθήματα και βιώματα αναζήτησαν το δρόμο προς το 
φως, καθώς τα μέλη συνειδητοποιούσαν τη δύναμη του παρελθόντος στο παρόν και 
τη λύτρωση που απορρέει από την επεξεργασία του τραυματικού γεγονότος.   

Η δέσμευση στην ψυχοθεραπευτική διεργασία αυξήθηκε, εδραιώθηκε η 
επιθυμία για αλλαγή, καθώς η ομάδα βίωνε την βελτίωση της Άννας. 

 Η θεραπευτική ομάδα επιτυγχάνει το αμοιβαίο καθρέφτισμα των μελών όταν 
ενισχύει την εσωτερική προσωπική επεξεργασία και όχι την παρορμητική άνευ όρων 
εκτόνωση και τις εύκολες ερμηνείες. Επιτυγχάνει το καθρέφτισμα όταν έχει ήδη 
αναπτύξει ειλικρινείς αγαπητικές σχέσεις εμπιστοσύνης⋅ διαφορετικά ο καθρέφτης 
είναι σκληρός και παγερός, που προκαλεί πόνο και δεν θεραπεύει.  

Είναι μέσα στους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου της ομάδας πώς ο ένας 
καθρεφτίζει τον άλλο : η ενσυναίσθηση, το ενδιαφέρον, ο αμοιβαίος σεβασμός, η μη 
επίδειξη γνώσεων και εγκεφαλικών ιδεών, η ισοτιμία των μελών είναι απαραβίαστοι 
όροι συμμετοχής στην υπαρξιακή ομαδική ψυχοθεραπεία.  

Οι ερμηνείες είναι αποτελεσματικές όταν γίνονται την κατάλληλη στιγμή, ποτέ 
δεν είναι ίδιες για τις ίδιες καταστάσεις όταν αφορούν διαφορετικά πρόσωπα. 

Η μνήμη στην αρχαιότητα θεωρείτο η μητέρα των μουσών, δηλαδή της 
ομορφιάς, της δημιουργίας, της επιστήμης, των καλών τεχνών. Όταν όμως η μνήμη 
φέρνει στην επιφάνεια δυσάρεστες τραυματικές εμπειρίες αν δεν δοθεί η δυνατότητα 
επεξεργασίας, κατανόησης και υπέρβασης συχνά θεωρείται επιλογή η απώθηση. Στην 
κινηματογραφική ταινία «η αιώνια λιακάδα του καθαρού μυαλού» αναφέρεται η 
αγωνιώδης προσπάθεια του ανθρώπου να λησμονήσει τα δυσάρεστα πράγματα αλλά 
όμως στην πορεία διαπιστώνει ότι ταυτόχρονα με τα αρνητικά ξεχνάει και τα θετικά. 

Η ψυχοθεραπεία αξιοποιεί την λειτουργία της μνήμης. Εστιάζει με άνεση και 
σιγουριά ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. 

 Ο θεραπευόμενος λυτρώνεται όταν δημιουργεί συνδέσεις ανάμεσα στο βίωμα 
στα πλαίσια της πατρικής οικογένειας και τα σημερινά του αδιέξοδα, στο παλιό 
τραύμα και στη σημερινή αναποτελεσματικότητα. Η κατανόηση οδηγεί στη 
διαφοροποίηση και στη συμφιλίωση με το παρελθόν, με τους ανθρώπους, με τη ζωή.  

Η θεραπευτική ομάδα αξιοποιεί τη συλλογική μνήμη για να αναγνωρίσει το 
κοινό βίωμα και να ελευθερώσει στη συνειδητοποίηση της καθολικότητας. Αργότερα, 
η συλλογική μνήμη θα προσφέρει πιστοποίηση της αλλαγής καθώς η ομάδα θυμάται 
το ξεκίνημα της θεραπείας και τα σταδιακά βήματα βελτίωσης του κάθε μέλους. 

      Η εμπειρία της καθολικότητας ανακουφίζει τα μέλη των ομάδων. Δεν υπάρχει 
ανθρώπινη πράξη ή σκέψη που να κινείται εντελώς έξω από την εμπειρία των άλλων 
ανθρώπων.  
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Η διστακτική αποκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης, οδηγεί συνήθως και άλλα 
μέλη να μοιραστούν αντίστοιχες εμπειρίες. Συζητούν για την κακοποίηση, και για την 
επακόλουθη ψυχική ερήμωση που βίωσαν. Μιλούν για το βίωμα της ενοχοποίησης 
από το κοινωνικό περιβάλλον ή την απογοήτευση από το πρόσωπο κύρους του 
οικείου περιβάλλοντος που όχι μόνο κακοποιεί αλλά και χρεώνει τη φαντασία του 
θύματος ως υπεύθυνη. Μοιράζονται συναισθήματα ντροπής, ενοχής, οργής και 
μιαρότητας, αποξένωση από το ίδιο το σώμα σαν ένοχο, θλίψη για τη διαστρέβλωση 
του έρωτα, θρήνο για το βίαιο τέλος της αθωότητας και την στέρηση της προσμονής 
της ιερότητας του έρωτα.  

Και τότε η ομάδα θα μιλήσει για την ξανακερδισμένη αθωότητα. Θα ανοίξει 
προοπτικές αναγνωρίζοντας την ομορφιά και το μεγαλείο της αθωότητας που 
ξανακερδίζεται και είναι συνειδητή απόφαση ζωής, το πράσινο του δάσους μετά τη 
φωτιά. 

        Η θεραπευτική ομάδα παρέχει ένα κοινωνικό μικρόκοσμο όπου τα μέλη 
επαναβιώνουν σημαντικές σχέσεις της ζωής τους προβάλλοντας με τον μηχανισμό 
της μεταβίβασης δικά τους συναισθήματα σε άλλους. Προσφέρει έτσι την 
δυνατότητα να εκτεθούν τα μέλη κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες σε 
συναισθηματικές καταστάσεις τις οποίες στο παρελθόν δεν μπορούσαν να χειριστούν 
και να αναγνωρίσουν τη δική τους συμμετοχή στη διαιώνιση του προβλήματος. 

Η Σόνια έχει βιώσει σωματική και συναισθηματική κακοποίηση κατ’  
επανάληψη όταν ήταν παιδί. Σε μια συνάντηση που τα μέλη της ομάδας επέμεναν να 
την στηρίξουν όταν μιλούσε για τις ενοχές της, καθώς και η ίδια κακοποιεί την 
4χρονη κόρη της, η Σόνια θύμωσε και παρορμητικά, αποχώρησε από το χώρο της 
ομάδας. Το συναίσθημά της ήταν μη συμβατό με το γεγονός, κάτι που παραπέμπει 
σε βιώματα παιδικής ηλικίας.    

Όπως αναφέρει ο Α. Napier : «Να εστιάζουμε σε εκείνο που μας αναστατώνει, 
σε εκείνο που φαίνεται δυσανάλογο με την κατάσταση, που μας φέρνει σε δύσκολη 
θέση, που είναι επαναλαμβανόμενο και υπερβολικό. Ένα «υπερβολικό» συναίσθημα, 
αυτού του είδους μας οδηγεί σε κάποια σημαντική αποκάλυψη για τον εαυτό μας και 
σχετίζεται άμεσα με βιώματα στην πατρική οικογένεια».    

Η Σόνια, επειδή είχε ζήσει σε κλίμα απόρριψης, παραβίασης, έλλειψης 
σεβασμού, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το συναίσθημα των άλλων που είχε νοιάξιμο, 
ενδιαφέρον και συμπάθεια. Η ίδια απέρριπτε τον εαυτό της για την πράξη της και 
πρόβαλλε στους άλλους τα δικά της συναισθήματα. 

Την επόμενη φορά συνειδητοποίησε, ότι αν παρερμηνεύει τα θετικά 
συναισθήματα των άλλων, τελικά εκείνη θα τους απορρίπτει και θα τους 
απομακρύνει, ώστε να οδηγεί πάλι τον εαυτό της στο γνώριμο χώρο της μοναξιάς και 
της απόρριψης. Η Σόνια βίωσε τα ίδια συναισθήματα, αλλά αυτή τη φορά στον 
προστατευμένο χώρο της ομάδας. Της δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσει τι 
συμβαίνει, πώς η ίδια συμμετέχει και πώς κινδυνεύει να χάσει όλα τα θετικά 
συναισθήματα που της προσέφεραν οι άλλοι. Έζησε μια συγκινησιακή και διορθωτική 
εμπειρία που δεν σημαίνει μόνο έντονο βίωμα, αλλά κατανόηση και επεξεργασία, 
μέσα από την εμπειρία μιας σχέσης με νόημα που εξελίσσεται στο εδώ και τώρα.  
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Η θεραπευτική ομάδα μοιράζεται αγωνίες και προβληματισμούς που αφορούν 
υπαρξιακά θέματα όπως είναι η ανθρώπινη ελευθερία, το νόημα ζωής, ο θάνατος και 
τότε τα μέλη αγγίζουν με δέος το μεγαλείο και τη σοβαρότητα της ύπαρξης που ως 
λυδία λίθος αναδεικνύει τι είναι πολύτιμο και τι δευτερεύον. Η υπαρξιακή διάσταση 
οδηγεί τη θεραπευτική διεργασία σε βάθος και προοπτική.   

Στην μακρόχρονη πορεία της ομάδας θα συμβεί να ενταχθούν καινούργια 
μέλη αφ’ ενός και να αποχωρίσουν παλαιά μέλη αφ’ ετέρου. Η προσαρμογή και ο 
αποχωρισμός προκαλούν πολλά συναισθήματα στα μέλη, τα οποία επεξεργάζονται 
στο προστατευμένο εργαστήριο της ομάδας και επιτρέπουν την αξιοποίησή τους 
στην προσωπική ζωή. 

Η εποχή μας, καθώς χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς, υποτιμά το 
χρόνο που δίνεται στην προετοιμασία και στον αποχωρισμό· τα πράγματα μένουν 
μετέωρα, δεν ολοκληρώνονται, δεν εξηγούνται, δεν αξιοποιούνται. 

Ο χρόνος στην ομάδα κυλά διαφορετικά. Προστατεύεται από εξωτερικές 
διασπάσεις, δίνει τη σοβαρότητα και την αξία που αντιστοιχεί στη θεραπευτική 
διεργασία. Αναλώνεται στην ουσία των πραγμάτων. Δεν μοιράζεται ακριβοδίκαια, 
αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών όπως αναδύονται κάθε φορά. 

       Στην θεραπευτική ομάδα δίδεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν τα μέλη ότι 
είναι σημαντικά για τους άλλους. Αυτό αναζωογονεί και τονώνει την αυτοεκτίμηση. Η 
αίσθηση ότι υπερβαίνουν τα όρια του εγώ λυτρώνει και δίνει νόημα στη ζωή. Η 
συνειδητοποίηση ότι έχουν κάτι να προσφέρουν, τους κάνει πλούσιους. Βγαίνουν 
από τη νοσηρή απορρόφηση με τον εαυτό και την καταναγκαστική ενδοσκόπηση. 
Αποκτούν δεξιότητες ζωής, φυσικά, μέσα στον πλούτο του σχετίζεσθαι. Συχνά στην 
ομάδα τα μέλη αναφέρονται το ένα στο άλλο αποδίδοντας σημαντικό ρόλο σε 
κείνους για τη βελτίωσή τους. Παρακολουθούν με συγκρατημένη την ανάσα τον 
αγώνα των άλλων και γίνονται εμψυχωτές αλλαγής. 

      Όταν η Κάτια ανέφερε στην ομάδα την κλοπή που της έγινε, όλοι τη στήριξαν 
να διεκδικήσει τα χρήματα. Όμως εκείνο που την άγγιξε περισσότερο ήταν η φράση 
του Κώστα: «Κέρδισέ το για μας». Ο Κώστας στην προσπάθειά του να βοηθήσει την 
Κάτια συνειδητοποιεί ότι κουβαλάει βαρύ το φορτίο από έναν πατέρα, που με 
αφορμή μια σημαντική αδικία που του συνέβη, παραιτήθηκε από τη ζωή του. Αν η 
Κάτια επιμείνει, εδραιώνεται η ελπίδα ότι μπορεί και εκείνος να αντισταθεί στο 
μοιραίο. Αν εκείνος την βοηθήσει, ήδη έχει αντισταθεί στην παραίτηση και στην 
πίκρα της αδικίας. 

      Οι ζωές των μελών της ομάδας πλέκονται με δυνατά νήματα ανωτροπίας. 
Σταδιακά χτίζεται η μοναδική κουλτούρα κάθε ομάδας. Δημιουργείται ένα μικροκλίμα, 
όπως συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, όπου η ανάπτυξη του κάθε φυτού ενισχύει 
την ανάπτυξη του άλλου⋅ το καθένα αναπτύσσεται μοναδικά, διαφορετικά, αλλά 
αναπνέει πλάι στο άλλο.  

      Η εμπειρία της ομάδας δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ομάδας⋅ το 
σημαντικό είναι ότι μπορούν τα μέλη να μεταφέρουν την εμπειρία του λειτουργικού 
σχετίζεσθαι στις σημαντικές προσωπικές τους σχέσεις. 
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     Στην θεραπευτική ομάδα τα μέλη καλλιεργούν την ενσυναίσθηση. Σύμφωνα 
με τον Yalom : «η ικανότητα για ενσυναίσθηση είναι καίριο συστατικό της 
συναισθηματικής ευφυΐας και διευκολύνει τη μεταφορά της μάθησης από τη 
θεραπευτική ομάδα στον ευρύτερο κόσμο του θεραπευόμενου. Χωρίς μία αίσθηση 
του ψυχικού κόσμου των άλλων οι σχέσεις προκαλούν μεγάλη νοητική σύγχυση και 
απογοήτευση και είναι επαναληπτική καθώς εισάγουμε άστοχα τους άλλους στις δικές 
μας ιστορίες σαν παίκτες με προδιαγεγραμμένους ρόλους ». 

     Σε μια θεραπευτική ομάδα κινητοποιείται το συναίσθημα αλλά και οι νοητικές 
λειτουργίες. Τα μέλη βιώνουν συναισθήματα, μαθαίνουν να τα αποκωδικοποιούν 
καθώς περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουν να 
επεξεργάζονται νοητικά, να συνδέουν εμπειρίες του παρελθόντος με εμπλοκές και 
αδιέξοδα του παρόντος και να οδηγούνται στην κατανόηση και την αυτογνωσία. 

     Το κέρδος είναι σημαντικό όχι μόνο όταν κατανοούν και στηρίζουν αλλήλους, 
αλλά και όταν τα μέλη έρθουν σε σύγκρουση. Η σύγκρουση φέρνει στην επιφάνεια 
αντίστοιχες ανεπεξέργαστες σημαντικές σχέσεις των μελών από το παρελθόν. 

Η ομάδα προσφέρει τη δυνατότητα εκδραμάτισης μιας σχέσης και συνάμα 
κατανόησης και επεξεργασίας. Ο καθένας είναι παρών, διαθέσιμος να προσφέρει ό,τι 
πολύτιμο έχει – τον ίδιο του τον εαυτό και τα συναισθήματά του – ώστε ο  άλλος, ο 
σύντροφος, να καθρεφτιστεί αληθινά και να καταλάβει. Εξ άλλου δεν υπάρχει ποτέ 
μόνο ατομικό όφελος· όταν κάποιος προσφέρεται για να βοηθήσει τον άλλο 
ταυτόχρονα και απρόσμενα ανακαλύπτει αλήθειες για τον εαυτό του.  

      Και ο θεραπευτής; Όταν συναντά την επιθυμία του θεραπευόμενου, όταν 
επιτυγχάνει να δημιουργήσει το συμβόλαιο και την ατμόσφαιρα της ασφάλειας και 
της εμπιστοσύνης, τότε ευνοεί να ξεκινήσει η θεραπευτική διεργασία. 

Ο θεραπευτής οδηγεί και ταυτόχρονα ακολουθεί, δημιουργεί, πρωτοτυπεί, 
παράγει και ταυτόχρονα μαθαίνει. Νοιώθει δέος κάθε φορά που ατενίζει το αυθεντικό 
ανθρώπινο πρόσωπο, θαυμάζει την ομορφιά των σχέσεων που δημιουργούνται, 
εκτιμά την τόλμη και το πείσμα των ανθρώπων για υπέρβαση του μοιραίου, νοιώθει 
την πρόκληση όταν αμφισβητείται, προσπαθεί συνεχώς να παρέχει εξατομικευμένη 
ψυχοθεραπεία σεβόμενος την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, ζει μια συνεχή 
αλληλεπίδραση μοναδική με την κάθε ομάδα, μια αφορμή για συνέχιση της δικής του 
προσωπικής θεραπείας. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

- Irvin Yalom: «Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας» 
- V. Frankl: «Αναζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας σ’ ένα στρατόπεδο 

συγκέντρωσης» 
- A. Napier: «Το ζευγάρι ο εύθραυστος δεσμός» 
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«ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ» 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Η σαδομαζοχιστική σχέση καταγράφεται ως ερωτική στάση αλλά αναφέρεται 
στην περιοχή όπου η βία καλύπτεται από σεξουαλικές εκφράσεις. 

Ο σύντροφος περιμένει από τον άλλο να ικανοποιήσει την βαθύτερη επιθυμία 
του να γίνει ευτυχισμένος. Η αναπόφευκτη ματαίωση οδηγεί στην οδύνη για την 
χαμένη προσδοκία. Η αδυναμία του ζευγαριού να επεξεργαστεί τη ματαίωση και να 
αναζητήσει νέους τρόπους συναλλαγής, οδηγεί στην αναβίωση όλων των παιδικών 
ματαιώσεων και συνεπώς προξενεί ακόμα μεγαλύτερη οδύνη. Οι σύντροφοι 
αλληλοκατηγορούνται και δεν αγωνίζονται για να πετύχουν την ευτυχία, αλλά για να 
αποδείξουν πόσο ο άλλος τους πληγώνει. Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα 
εξαρτητικό παιχνίδι πόνου και ευχαρίστησης. 

Η ηδονή της οδύνης. Η αφόρητη ευχαρίστηση να ξύνεις διαρκώς την πληγή 
σου, εμποδίζοντας και την επούλωσή της. Η παραίτηση από την χαρά της 
προσφοράς της αγάπης που εκπίπτει στην ευχαρίστηση της απόδειξης ότι η γνήσια 
αγάπη δεν υφίσταται. Το άτομο δεν πιστεύει ότι υπάρχει γνήσια αγάπη και το 
επιβεβαιώνει στα πλαίσια μιας αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Η καταστροφή του 
άλλου που ενέπνευσε τον προδομένο έρωτα, καθίσταται καταναγκαστική εμμονή. 

Η διαμάχη που υφίσταται σ’ ένα ζευγάρι που έχει εμπλακεί σε μια 
σαδομαζοχιστική σχέση είναι αφόρητη. Η καταστροφική σύγκρουση δεν περιορίζεται 
στους δύο συμβαλλομένους, αλλά επιζητεί και την θυσία των όποιων τρίτων 
εμπλέκονται (περιστασιακών εραστών, παιδιών, φίλων, θεραπευτών και υπηρεσιών). 
Ένας υγιής άνθρωπος δεν αντέχει να παρακολουθεί τις σκηνές αυτές, καθώς νοιώθει 
η ψυχή του και το σώμα του να γίνονται αναλώσιμα στοιχεία στην διαμάχη.  

Η υπεύθυνη θεραπεία έχει να ξεφύγει από την εντυπωσιακή επιφάνεια και τις 
τεχνικές της συμπεριφοράς και να ανακαλύψει όλες εκείνες τις εμπλοκές που ο 
άνθρωπος δεν είναι η παθολογία του και οι άμυνές του, αλλά οι επιθυμίες και οι 
αποφάσεις του. 

                            ---------------------------- 

Η στάση που κάποιος καταφεύγει στον έρωτα προκειμένου να αποφύγει το 
άγγιγμα του θανάτου είναι γνωστή και έχει καταγραφεί στην παγκόσμια  λογοτεχνία, 
αλλά δεν είναι πάντα άμεσα διακριτή. 

Η Α. δικηγόρος που ήρθε για να ζητήσει θεραπεία ήταν γύρω στα 36, αλλά η 
στάση της, το σώμα της και το ντύσιμό της την έδειχναν σημαντικά νεώτερη. 
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Αναρωτιόταν για την δυσκολία της να συνάψει μια σοβαρή σχέση. Είχε μιλήσει με 
φίλες της και το είχε αποδώσει στην δυσκολία της να δεσμευθεί. Αυτή είναι μια από 
της ερμηνείες που εύκολα χορηγούνται. Τι της συνέβαινε;  

Η γυναίκα αυτή δεν δυσκολευόταν να αναφέρεται με φοβερή άνεση σε 
περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς για της άντρες που προσπαθούσαν να την 
προσεγγίσουν. Οι χαρακτηρισμοί ήσαν προσβλητικοί, καθώς αναφερόντουσαν στον 
τρόπο της ομιλίας της, στον απαράδεκτο τρόπο που την προσέγγιζαν, στο κακό 
ντύσιμό της, στην δειλή ή την επιθετική προσέγγισή της. Η κρίση της ήταν μάλλον 
σωστή, σύμφωνα με τα γεγονότα που ιστορούσε, αλλά οι ισχυρισμοί της για την 
ύπαρξη μόνο τέτοιων ανδρών στον πλανήτη γη, μάλλον δεν θα μπορούσαν να 
επιβεβαιωθούν. Οι  αρνητικοί χαρακτηρισμοί της για τους άνδρες δεν την εμπόδιζαν 
να έχει εφήμερες σχέσεις που κατέληγαν πάντα σαδομαζοχιστικές, τόσο ως προς την 
τεχνική στο σεξ, όσο στη λεκτική έκφραση υποτιμητικών εκφράσεων. 

Η γυναίκα αυτή παρ’ όλα αυτά παρέμεινε λειτουργική και ικανή στην εργασία 
της. Στην θεραπεία ήταν τακτική μα πάντα ελεγκτική και οι αμφισβητήσεις της 
έντονες. Ταυτόχρονα της αναγνώριζε κάθε υπέρβαση των εμποδίων που έθετε και 
ήξερε να εκτιμά της αυθεντικές αξίες. Η θεραπεία εστιάστηκε της λόγους που την 
έκαναν να μην ελπίζει και να σαμποτάρει αυτό που επιθυμούσε.  

Η προσεκτική μελέτη του γενεογράμματος έδειξε την ύπαρξη θανάτου της 
αδελφής της. Της αγαπημένης της αδελφής, της δικηγόρου, μετά από μεγάλη 
ταλαιπωρία, στην οποία αυτή είχε συμπαρασταθεί με μοναδική αφοσίωση. Ο 
σύντροφος που είχε τότε δυσφόρησε και αυτή τον εγκατέλειψε. Έμεινε μόνη τότε 
για σημαντικό χρόνο, αλλά η κατάσταση θρίλερ που βίωνε, καθώς έβλεπε την 
αδελφή της να λιώνει, την οδήγησε αργά το βράδυ να βγαίνει σε μπαρ για να 
ξεδώσει και να ξεχάσει. Ήταν τότε που εδραιώθηκε η πεποίθησή της για της άντρες, 
καθώς αρνιόταν να μοιραστεί την μεγάλη της θλίψη, γιατί θα έπρεπε να εξηγεί και να 
δέχεται τον οίκτο. 

Αναζητούσε τη δραπέτευση από τη φυλακή της ατομικότητας. Αναζητούσε το 
αντίδοτο της μοναξιάς, της απομόνωσης, της αυτοεγκατάλειψης και της πίκρας. 
Επιζητούσε την αγάπη από τον άλλο, αλλά αυτοπαγιδευόταν καθώς κατάστρεφε με 
την έλλειψη εμπιστοσύνης αυτό που λαχταρούσε. Η θηλυκότητα αποτελούσε το 
μέσο για να θέλξει αυτούς που θα την φρόντιζαν. Η ανάγκη για φροντίδα ήταν 
ακόρεστη. Οι επιπόλαιες σχέσεις δίχως αύριο προσέφεραν την στιγμιαία ανακούφιση. 
Η αφόρητη απελπισία της μετατρεπόταν σε εκρηκτική έλξη που σαγήνευε  
ανασφαλείς άνδρες που επιδίωκαν την επιβεβαίωση. Οι άντρες έβλεπαν την 
προκλητική της συμπεριφορά και την ταύτιζαν μ’ αυτήν, γεγονός που την έκανε να 
τους οικτίρει, την ίδια στιγμή που δεχόταν τον θαυμασμό της. 

Ο έρωτας όταν κινείται στην ανασφάλεια, στην ανάγκη της επιβεβαίωσης, όταν 
επιζητά να καλύψει της ανάγκες που δεν έχουν αναγνωριστεί, ή δεν έχουν 
επεξεργαστεί, τότε χάνει τα φτερά του και κρατά μόνο την σαΐτα του που 
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τραυματίζει. Ο ερωτευμένος  που επενδύει στον έρωτα για να ξεφύγει από της 
πληγές της βιωτής του, στην πρώτη αίσθηση ρήξης αντιδρά με απελπισμένη 
επιθετικότητα. Οι πληγές ανοίγουν και το πύον τους ποτίζει την ύπαρξη και τις 
συμπεριφορές. Η αίσθηση της προδοσίας πλημμυρίζει την κάθε σκέψη και η 
ανταπόδοση – εκδίκηση καταγράφεται ως το σημαντικό νόημα. Η μεγιστοποίηση του 
πόνου έχει τις ρίζες της στο παρελθόν και γι’ αυτό η αναντιστοιχία του γεγονότος και 
της αίσθησης. Γι’ αυτό η μη ανακούφιση ακόμη και με την εκμηδένιση του άλλου ή 
με τον χωρισμό που δεν πραγματοποιείται ή που δεν είναι ποτέ οριστικός. Ο πόνος 
και τα βάσανα αντλούνται από ψυχικές μάλλον παρά από σωματικές προσβολές. Ο 
εξευτελισμός χρησιμεύει σαν ερέθισμα για την εκφόρτιση της εσωτερικής έντασης 
και γι’ αυτό και συνοδεύεται από μια περίεργη αίσθηση ηδονής.  

Η Α. με συνέπεια επεξεργάστηκε το πένθος και επομένως επέτρεψε την 
ανάδειξη της δικής της αυθεντικής επιθυμίας. Αλλά, οι άνθρωποι δεν τολμούν πάντα 
να αγγίξουν τα σημαντικά  θέματα και τα συγκαλύπτουν με τραγικό τρόπο. 

 

                                        ---------------------------- 

Πριν από αρκετά χρόνια με είχε επισκεφθεί κάποιος νέος άντρας που μου 
ζήτησε το εξής: «Έρχομαι σε εσάς γιατί είσαστε καθηγητής στο μεταπτυχιακό που 
κάνει η γυναίκα μου και από ότι λέει σας εμπιστεύεται. Είμαι ομοφυλόφιλος και μου 
αρέσουν τα μικρά αγόρια. Μου έχει διαγνωστεί Αids, και θα ήθελα να ευχαριστηθώ 
πιο ξένοιαστα την σεξουαλικότητά μου. Οι γονείς μου που δεν γνωρίζουν την 
κατάστασή μου, με πιέζουν για να κάνω ένα παιδί. Σας παρακαλώ ελευθερώστε την 
γυναίκα μου, ώστε να πάει με τον συνάδελφό της που συνεργάζεται και που νομίζω 
ότι του αρέσει η γυναίκα μου…». Το βλέμμα του ήταν άμεσο και ήταν σίγουρος ότι 
δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταποκριθώ στο αίτημά του. Τού πρότεινα να 
επεξεργαστούμε την διαχείριση των συναισθημάτων του στις δυσχερείς συνθήκες 
που βίωνε, αλλά δεν τηλεφώνησε. Μετά από δύο χρόνια με επισκέφθηκε η γυναίκα 
του που δεν γνώριζε για την συνάντησή μου με τον άνδρα της. Φορούσε μαύρα και 
ήταν έγκυος.  

------------------------- 

Η Κ. νέα γυναίκα που δεν ήταν ούτε 30 ετών, ήρθε γιατί ο μικρός της γιος, 8  
ετών, έβλεπε εφιάλτες και είχε φοβίες τα βράδια. Η ίδια, ενώ ήταν πρωί ήταν έντονα 
προκλητικά ντυμένη. Δεν δυσκολεύτηκε να μιλήσει για την ζωή της. Οι γονείς της, 
εκπαιδευτικοί, ήσαν υπερβολικά συντηρητικοί και μοναδικό τους μέλημα ήταν να μην 
κατηγορηθούν για την συμπεριφορά των παιδιών τους. Στα 18 της, αντιδραστικά 
προς τους γονείς της, παντρεύτηκε κάποιον για να ξεφύγει, και λίγο μετά την 
γέννηση του παιδιού της χώρισε. Η κόντρα με τους γονείς της ποτέ δεν σταμάτησε 
καθώς ντρεπόντουσαν γι’ αυτήν, την κατηγορούσαν ως πόρνη και θεωρούσαν ότι θα 
έπρεπε να αναλάβουν το παιδί της, αφού αυτή ήταν μια κακή μητέρα. Η ίδια όταν 
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αναφερόταν στο παιδί της ήταν τρυφερή, ανήσυχη για την πορεία του και με έντονη 
ανησυχία για το πώς θα έκρινα την προσωπική της στάση, αφού γνώριζε την δική 
μου συστημική τοποθέτηση να συσχετίζω τα συμπτώματα των παιδιών με το 
οικογενειακό τους πλαίσιο. Γι’ αυτό και μου μιλούσε με τον τρόπο που γνώριζε πολύ 
καλά. Επιθετικά.  

Η εκδραμάτιση που γίνεται προς τον θεραπευτή έχει πάντα να κατανοείται ως 
προβολική και επομένως αυτός να μην εμπλέκεται, όσο και να του ζητείται. Έχει να 
αφαιρέσει το προστατευτικό πέπλο της πρόκλησης με μια εντονότερη θεραπευτική 
πρόκληση που γνωρίζει να εμπιστεύεται την ανθρώπινη ομορφιά, όχι από άγνοια της 
παθολογίας, όχι από μια ρομαντική διάθεση και άποψη, αλλά από μια έμπειρη 
υπεύθυνη διεργασία και γνώση. Συμμάχησα μαζί της όσον αφορά την μητρική της 
ιδιότητα και δεν βιάστηκα να αγγίξω την προσωπική της συμπεριφορά. 

Η ίδια δεν έκρυβε ότι αρκετά βράδια, όταν κοιμόταν το παιδί της έφευγε και 
πήγαινε σε μπαρ, όπου έπινε πολύ και επιδιδόταν σε ένα άγριο προκλητικό κυνήγι 
όποιου αρσενικού κυκλοφορούσε. Οι λεπτομερείς περιγραφές της για τις νυκτερινές 
εμπειρίες της ήσαν διανθισμένες με εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς για όσους 
άνδρες την περιέβαλαν και την διεκδικούσαν. Τους φερόταν απαξιωτικά, με 
προσβολές για τον ανδρισμό τους και τις σεξουαλικές τους ικανότητες και βέβαια 
αυτή η στάση την έκανε ποθητή σε άνδρες που η δική τους χαμηλή αυτοεκτίμηση 
τους έκανε να ανέχονται τις ύβρεις και να αισθάνονται ευχαριστημένοι που ακόμη και 
έτσι απολάμβαναν την τιμή να συμπεριλαμβάνονται στους υποψήφιους διεκδικητές. 
Αισθανόταν συνεπαρμένη όταν μίλαγε για τους χειρισμούς της. Πανηγύριζε με την 
αφόρητη ηδονή που ένοιωθε όχι στην διάρκεια του έρωτα, αλλά στα αρνητικά της 
σχόλια για το πέος ή την τεχνική των ανδρών που θεώρησαν ότι την κατέκτησαν.  

Είχαν γίνει αρκετές συνεδρίες και εγώ επέμενα να ονομάζω  επίπλαστη και 
προσποιητή την συμπεριφορά της τα βράδια, γεγονός που την θύμωνε και την 
ενοχλούσε και προσπαθούσε μέσα από λεπτομερείς αναφορές των περιπετειών της 
να μου αποδείξει το αντίθετο. Όμως κάποια στιγμή μου μίλησε για το μυστικό της, 
που δεν το είχε μοιραστεί με κανένα μέχρι τώρα. Μέσα σε βουβούς λυγμούς 
αναφέρθηκε στον επανειλημμένο βιασμό της όταν ήταν 10 ετών κοριτσάκι, από φίλο 
του πατέρα της. Δεν είχε τολμήσει να μιλήσει σε κανένα για να μη γίνει κακό. Οι 
λεπτομέρειες της περιγραφής της ήσαν επώδυνες καθώς κρατιόντουσαν εντελώς 
νωπές. Τα συναισθήματά της ήσαν συγκλονιστικά και εγώ ένοιωθα ότι απέναντί μου 
είχα το τραυματισμένο κοριτσάκι των 10 ετών. Όταν συνήλθε, ήταν η πρώτη φορά 
που την είδα να ντρέπεται. Αμέσως μετά  νοιώθοντας άβολα, προσπάθησε να το 
καλύψει με κάποιες υβριστικές εκφράσεις, αλλά το ευχαριστώ της ήταν γνήσιο. 

Η θεραπευτική ερμηνεία συσχετίζει την σεξουαλική συμπεριφορά με το 
επώδυνο τραύμα και καταγράφει την ταύτιση του θύματος προς τον θύτη. Η Κ. 
εκδραματίζοντας τον ανεπεξέργαστο βιασμό της ένοιωθε να εξευτελίζει όλους 
εκείνους που θεωρούσαν ότι την κατάκτησαν, καθώς έκαναν έρωτα μαζί της, δίχως 
να αντιλαμβάνονται το παραμικρό για τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους.  Η 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις / 153



προσβολή κάθε άντρα που την πλησιάζει γίνεται εμμονή. Επιτίθεται προκαταβολικά 
για να μη νοιώσει ξανά ευάλωτη. Φέρεται ως πόρνη, αφού έτσι ξεπερνά τον αφόρητο 
ψυχικό πόνο του βιασμού της. Ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο και αυτή που ζητά την 
ουσιαστικότητα στις σχέσεις, ηδονίζεται στο βούλιαγμα της ελαφρότητας. Η 
αντιστροφή βέβαια των ρόλων θύτη – θύματος δεν ανακουφίζει την ύπαρξη καθώς 
κινείται στον ίδιο άξονα της καταστροφής της σχέσης. Μόνο, εάν επεξεργασμένα 
υπερβεί το καταστροφικό άγγιγμα της βίας θα μπορέσει να νιώσει ξανά ελεύθερα. 

Η Κ. μετά την επώδυνη αναφορά της αλλάζει σταθερά, αλλά με μικρά βήματα. 
Η αυτονόμηση μιας συνήθειας από τους λόγους που την γέννησαν έχει την δική της 
δυναμική. Η προσβλητική προκλητική συμπεριφορά μπορεί να υπήρξε αποτέλεσμα 
της πυρηνικής προσβολής που είχε δεχθεί, μια αντίδραση στην αδικία, στον πόνο, 
στην απόγνωση. Όμως η προσβλητική προκλητική συμπεριφορά απόκτησε στη 
συνέχεια μια αυτονομημένη δυναμική και οδηγούσε στην αναπαραγωγή της αδικίας, 
του πόνου και της απομόνωσης. Σε επόμενη συνεδρία μιλά με ειλικρινή συγκίνηση 
όταν περιγράφει το πώς υπερασπίστηκε αποτελεσματικά ένα παιδί με προβλήματα 
συμπεριφοράς, συμμαθητή του γιου της. Ο σύλλογος γονέων είχε εισηγηθεί την 
απομάκρυνση του από το σχολείο. Η ίδια εξομολογείται. «Ήθελα να βρίσω τις 
μητέρες και την διευθύντρια, όπως εγώ ξέρω. Όμως, κρατήθηκα κ. Καραγιάννη, και 
φταίτε και εσείς γι’ αυτό, και δεν είπα τίποτα, γιατί στην πραγματικότητα ήθελα να το 
φροντίσω το καημένο το παιδί. Έτσι έβαλα και τον γιο μου με τους φίλους του να το 
αναλάβουν, ώστε να μη δώσει δικαίωμα σ’ αυτές τις … να το διώξουν. Και δεν 
ησυχάζω μ’ αυτή την ιδέα που είχαμε μιλήσει ότι αν πιθανόν στο μέλλον πήγαινα 
στην Αφρική, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, θα μπορούσα να προσφέρω και να 
ήμουν ο πραγματικός εαυτός μου, χωρίς να ντρέπομαι».  

                                   -------------------------------- 

Τα θύματα βίας έχουν χρησιμοποιηθεί και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν 
διαφορετικό είδος σχετίζεσθαι. Διαιωνίζουν τη σχέση υποτίμησης - χρησιμοποίησης. 
Η φαντασίωσή τους περιορίζεται στην αλλαγή των ρόλων. Δεν συνειδητοποιούν την 
δική τους συμμετοχή, γιατί ουσιαστικά δεν ελπίζουν σε διαφορετικό τρόπο 
σχετίζεσθαι. Η βία που κάποιος έχει δεχθεί δεν είναι δυνατόν να ξεχασθεί. Η 
ελευθερία έχει τρωθεί, καθώς το άτομο κινείται στα όρια του τραύματός του. Έχει να 
ξανακερδίσει την ελευθερία του και την ικανότητά του να αγαπά. Αυτό είναι το 
στοίχημα. Να γίνει ο ίδιος ζωοδότης. Να υπερβεί τον μηρυκασμό της πίκρας ότι δεν 
αγαπήθηκε με το να αγαπήσει ο ίδιος.  

Τα στοιχεία που αφορούν την βία, το τραύμα, την σεξουαλικότητα κινδυνεύουν 
να είναι ενδιαφέροντα ως προς την παθολογία τους και προσφέρονται προς τον 
θεραπευτή με τρόπο ελκυστικό και σαγηνευτικό. Η θεραπευτική διεργασία απαιτεί να 
μην υποκύψει ο θεραπευτής στην περιγραφή των γεγονότων, καλύπτοντας την 
ατομική του περιέργεια με  το επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί τότε θα απολέσει την 
καθολική θέαση. Τα γεγονότα ακούγονται συναρπαστικά, αλλά προσπαθούν να 
καλύψουν πληγές, που η συστημική υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 
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καλείται να επουλώσει. Είναι τραγικό να υφίστανται δήθεν θεραπευτικές προσεγγίσεις 
που μένουν μόνο στην επιφάνεια και εμπλέκονται μόνο με τεχνικές που αφορούν το 
σύμπτωμα και δεν δύνανται να αναγνωρίσουν το μέγεθος της βλάβης.  

Η υπαρξιακή αναζήτηση γνωρίζει ότι ο έρωτας αποτελεί μια προσπάθεια για 
ουσιαστική σχέση. Ακόμη και στις επιφανειακές σχέσεις αναζητά την τρυφερότητα, 
την ψευδαίσθηση τέλος πάντων του αγγίγματος, την επιβεβαίωση της ύπαρξης. 
Όταν διαψεύδεται η προσδοκία, τότε βιώνεται η τραγικότητα της μοναξιάς. Στην 
υπαρξιακή θεώρηση ο έρωτας ξεπερνά το ένστικτο της επιβίωσης, την ανάγκη της 
ευχαρίστησης και της ηδονής, αλλά αναφέρεται στο ίδιο το γεγονός της ύπαρξης που 
βρίσκει νόημα μόνο στην σχέση. Ο θεραπευτής πρέπει να βγει από τα δικά του 
στεγανά, να διακινδυνεύσει όχι σπάζοντας τους θεραπευτικούς κανόνες, αλλά 
υπερβαίνοντάς τους. Να στέκεται με δέος, καθώς γνωρίζει τους δικούς του 
περιορισμούς, την δική του τρωτότητα, που δεν θα ήταν δύσκολο, κάθε άλλο, να 
εισχωρήσουν στην θεραπευτική διεργασία και τελικά να την ματαιώσουν.Ο 
θεραπευτής δεν μπορεί να ελπίζει ούτε σε συμβουλευτική ούτε σε τεχνικές. Δεν 
μπορεί να ελπίζει σε γρήγορες λύσεις. Θα δοκιμαστούν οι αντοχές του. Θα απαιτηθεί 
η ενεργοποίηση της ευρηματικότητας του και της ευφυΐας του. Θα διερευνηθεί η 
αξιοπιστία και η αυθεντικότητα του. Στην θεραπεία ζευγαριού θα προσπαθήσουν να 
τον προσελκύσουν, ο καθένας με το μέρος του. Να τον σαγηνεύσουν ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο. Να τον δωροδοκήσουν με έξυπνους έμμεσους τρόπους. Να τον 
απειλήσουν, να τον εκφοβίσουν και να του επιτεθούν για να δουν τα όρια του. Να 
συμφωνήσουν μαζί του, διαστρεβλώνοντας όμως τα λεγόμενα του. 

Ο θεραπευτής έχει να βρει τρόπους και λόγους για να τους αγαπήσει και να 
τους εκτιμήσει. Διαφορετικά, ας μην τους αναλάβει, γιατί θα χάσει κι’ αυτός απ’ την 
ζωή του. Να βρει τρόπο ώστε να αναδειχθεί το αυθεντικό τους πρόσωπο. Αυτό 
σημαίνει ότι τους έχει αγαπήσει, ότι τους έχει δηλαδή κατανοήσει, αλλά ούτε αυτό 
δεν έχει λόγο και δικαίωμα να το κάνει, αν δεν βρει προηγουμένως γνήσια στοιχεία 
για εκτίμηση στο πρόσωπο τους, που να του δίνουν λόγους για να προχωρήσει τη 
θεραπευτική σχέση. Η αναπλαισίωση (refraiming) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
μια ουσιαστική συστημική θεραπεία. Το σύμπτωμα περιέχει την δυσάρεστη μα πάντα 
πολύτιμη πληροφορία. Η υπαρξιακή θεώρηση θα θέσει την αναζήτηση της 
ελευθερίας πέρα από τα βασανιστικά τραύματα του παρελθόντος στις αποφάσεις, 
στα όνειρα, στην αναζήτηση προσωπικού νοήματος της ζωής. Στα πλαίσια αυτά, ο 
θεραπευτής έχει να αξιοποιήσει την ορμή και το πάθος των ανθρώπων αυτών, που 
έστω και αδέξια προσπαθούν να αποφύγουν την μιζέρια και να τους εμπνεύσει την 
δυνατότητα της υπέρβασης με την αξιοποίηση του δυναμικού τους σε δημιουργικές 
εκφράσεις. Μια διαδικασία που ο θεραπευτής εμπιστεύεται, όχι από άγνοια του 
μεγέθους των προβλημάτων, αλλά μέσα από την βιωμένη εμπειρία θαυμάτων, που οι 
θεραπευόμενοι του, του έχουν επιτρέψει να ζήσει. Όχι μέσα από την τραγική 
επιφανειακή θεώρηση του think positive αλλά μέσα από την βεβαιότητα, ότι ενώ όλοι 
οι άνθρωποι μετέχουμε της παγκόσμιας κοινής μοίρας και ενώ όλοι έχουμε τις 
σκοτεινές πλευρές μας, όλοι δικαιούμαστε τη μετοχή στο θαύμα. 
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ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ  
 
ΜΑΡΚ ΣΤΡΩΣ          
  
Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία για τις  πράξεις στις οποίες προβαίνουν όλο και 
πιο συχνά και πιο νωρίς οι νέοι. Θεωρούμε πως φταίει το γεγονός ότι χάθηκαν οι 
παραδοσιακές αξίες και κυρίως οι οικογενειακές. Κατηγορούμε την αυξανόμενη 
επιρροή της εικόνας της τηλεόρασης, του κινηματογράφου των βίντεο παιχνιδιών, 
τον πολιτισμό του εμπορεύματος και της άμεσης κατανάλωσης. Όμως 
παραγνωρίζουμε το μερίδιο που έχει η ασυνείδητη επιθυμία, επιθυμία που δεν έχει  
κανένα λόγο να αποτελέσει ένα μοντέλο καλοσύνης, στην κατασκευή της 
υποκειμενικότητας και στην ένταξη του υποκειμένου στον κοινωνικό δεσμό. Η 
παραγνώριση αυτή μπορεί ίσως να είναι η χείριστη βία, που εξασκείται μέσα στην 
οικογένεια ή στην κοινότητα.  

 
Σχετικά με τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων, η έκκληση των φορέων της 
δημόσιας εξουσίας προς τους ειδικούς των ανθρωπίνων σχέσεων γίνεται όλο και 
πιο πιεστική. Παιδιά που κλέβουν, ή ακόμα που χτυπούν τους γονείς τους, που 
είναι αδύνατο να παραμείνουν στο σχολικό περιβάλλον, αδιάφορα για τη 
διδασκόμενη γνώση, παιδιά διαταραγμένα δίχως να νοιάζονται για την έννοια της 
πειθαρχίας που επιβάλλεται σε κάθε μορφή συλλογικής ζωής και ακόμα λιγότερο 
για κάποια στοιχειώδη ευγένεια. Έφηβοι κλεισμένοι στον εαυτό τους 
καταναλώνοντας παιχνίδια στον υπολογιστή, ναρκωτικά και πορνογραφία σε όλο 
και πιο μικρή ηλικία και των οποίων οι αξίες είναι οι αξίες της παρέας στην οποία 
ανήκουν και όχι της οικογένειάς τους. Έφηβοι που το σκάνε από το σπίτι, που 
υποβάλλονται σε αυτοτραυματισμό, με ανορεξία, που αυτοκτονούν, κάποιες 
φορές και ομαδικά με ‘’συμβόλαια θανάτου’’ μέσα από το Διαδίκτυο. Έφηβες 
καλών οικογενειών, χωρίς οικονομικό πρόβλημα που εκδίδονται, πάλι μέσα από το 
Διαδίκτυο. Τέλος, έφηβοι που σκοτώνουν δίχως ερμηνεύσιμη αιτία. 
 
Βέβαια οι διαταραχές της συμπεριφοράς δεν είναι κάτι νέο στον τομέα της 
παιδικής ψυχοπαθολογίας, αλλά είναι ωστόσο φανερό ότι λαμβάνουν διαστάσεις 
και μορφές πρωτοφανείς, που δεν οφείλονται μόνο στην ευρύτερη τηλεθέαση ή 
σε μια μεγαλύτερη ευαισθησία του κοινωνικού σώματος. 
Είναι αλήθεια ότι το χάσμα ανάμεσα στους ενήλικες, τους a priori υπεύθυνους της 
κοινωνικής οργάνωσης και σ’ αυτούς που ονομάζουμε «νέους», μοιάζει να βαθαίνει 
συνέχεια. Το σημείο στο οποίο συμφωνούν οι κοινωνιολόγοι είναι όταν 
διαπιστώνουν ότι η σημασία της οικογένειας και κατά συνέπεια της μετάδοσης των 
αξιών της στα παιδιά ολοένα και περιορίζεται ενώ αυξάνεται η επίδραση των 
συνομηλίκων τους, που βρίσκονται κι αυτοί με τη σειρά τους κάτω από την 
επίδραση των ΜΜΕ, του Διαδικτύου και της διαφήμισης. Οι διαφημιστές λένε ότι 
τα παιδιά δεν είναι μόνο οι καλύτεροι καταναλωτές αλλά και εντολοδόχοι : αυτά 
είναι που αποφασίζουν τι θα τους αγοράσουν οι γονείς τους, από τα επώνυμα 
ρούχα και αξεσουάρ που πρέπει να επιδείξουν ώστε να μην διακινδυνεύσουν να 
αποκλειστούν, μέχρι το οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς να παραλείψουμε όλη τη 
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γκάμα των ηλεκτρονικών συσκευών που θεωρούν απαραίτητα: τηλεόραση, 
κινητά, ΜΡ3, DVD, υπολογιστές κλπ.  
 
«Κρίση αξιών» είναι η σοφή διάγνωση κάποιων πολιτικών ρευμάτων που έχουν 
πρωτοεμφανιστεί από την προηγούμενη δεκαετία στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού, όπως συνήθως συμβαίνει με τα πολιτισμικά φαινόμενα. Κρίση αξιών, 
επαναλάμβανε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο υποψήφιος 
που εξελέγη με μεγάλη άνεση στην προεδρία της Γαλλίας. Κρίση αξιών στο χώρο 
της εργασίας και της εξουσίας  που αμέσως βάλθηκε να επανεισάγει στη χώρα 
μας. Και φυσικά, ο υπεύθυνος εντοπίστηκε από τον υποψήφιο: η κληρονομιά του 
Μάη του ’68. Και υποσχέθηκε την εκποίησή της και την σωτήρια επιστροφή στις 
παραγκωνισμένες αξίες, ακριβώς όπως και οι Βορειοαμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι 
που είχαν υποσχεθεί στο πρόγραμμά τους την επιστροφή στις οικογενειακές αξίες, 
με την επιτυχία που μας είναι γνωστή... 
 
Από τον ίδιο υποψήφιο είχε προταθεί επίσης και μια λύση ενώ ήταν ακόμη 
αρχηγός  της αστυνομίας: η πρόωρη διάγνωση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 
με υποχρεωτική δήλωση στις αρχές, των διαταραχών της συμπεριφοράς  που 
ενδεχομένως μπορούν να οδηγήσουν σε παραβατικότητα. Μια καταγγελία 
συναδέλφων που συγκέντρωσε έναν ικανό αριθμό υπογραφών συνοδευόμενη από 
διάφορες παρεμβάσεις δεν επέτρεψε την υιοθέτηση αυτού του σχεδίου (1, 
Συλλογικό έργο, 2006) Οι αντίθετες φωνές αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη σύγχιση 
μεταξύ ψυχικών διαταραχών και παραβατικότητας με κύριο επιχείρημα τους την 
άρνηση της ποινικοποίησης της διαταραχής και όχι την έγκαιρη διάγνωση της και 
θεραπεία της.   
 
Τι μπορεί να πει από την πλευρά του ο ψυχαναλυτής για τα φαινόμενα αυτά που 
πολλές φορές αποτελούν την αφετηρία ενός αιτήματος φροντίδας και θεραπείας; 
Η απάντηση πιθανόν να είναι το ίδιο συγκεχυμένη με την ερώτηση. Πράγματι, στις 
ερωτήσεις αυτού του είδους υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε όσα ενδιαφέροντα 
λέει συχνά περί της εξέλιξης του σύγχρονου κοινωνικού δεσμού, και σε όσα είναι 
σε  θέση να ακούει από την ιδιαιτερότητα του κάθε υποκειμένου, άσχετα από τις 
κοινωνικές συνθήκες  του. Κάποιοι λοιπόν από την στιγμή αυτή μπορεί ακόμη και 
να ορίσουν ένα νέο τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας που ενδεχομένως να 
αποτελεί την αρχή μιας «νέας ψυχικής οικονομίας» και που ενδεχομένως να 
προσβάλει την  «κλασσική» ή την «φυσιολογική» συγκρότηση του υποκειμένου, 
καθιστώντας το αδύνατο προς ανάλυση.  
 
Πριν οποιαδήποτε αιτιολόγηση, ας παρουσιάσω την υπόθεσή μου: όχι, δεν 
υπάρχει κάποια νέα ψυχική οικονομία.  
Η επιθυμία, και για τον σύγχρονο άνθρωπο, παραμένει ένα ερώτημα, παραμένει το 
ερώτημά του. Μα ναι, η αλλαγή των στοιχείων του κοινωνικού δεσμού τοποθετεί 
το θέμα της επιθυμίας μέσα στα σημερινά γεγονότα, δηλ. τις συμπτωματικές 
εκδηλώσεις, με διαφορετικό τρόπο από ότι στον καιρό του Φρόυντ αλλά ακόμα 
και από τότε που οι περισσότεροι από μας έχουμε ειδικευθεί. Δεν χρειάζεται 
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λοιπόν οι ψυχαναλυτές να καταγγείλουν την εποχή, πράγμα που θα ήταν στείρο, 
αλλά να μάθουν να αναγνωρίζουν τις νέες μορφές μέσα στις οποίες τίθεται αυτό 
το ερώτημα.  
 
Για να γίνει αυτό, ο ψυχαναλυτής πρέπει να έχει κάποια ιδέα για το τι διακυβεύεται 
στο ερώτημα της επιθυμίας για τον καθένα, και να μην περιορίζεται σε ρόλο 
υποστηριχτή ή ακόμα και επιδιορθωτή των κυρίαρχων συλλογικών ιδεωδών. 
Επειδή  το κυρίαρχο συλλογικό αυτό ιδεώδες είναι το ιδεώδες της ευτυχίας μέσω 
της απόκτησης των αντικειμένων εκείνων που δύνανται να του προσφέρουν. 
Κοινωνία της καλοπέρασης, λέμε. Στα αμερικάνικα γνωστή ως «wellfare» και τώρα 
πια ως «well being». Και φυσικά οι γονείς ασπάζονται με όλη τους την πίστη το 
συλλογικό αυτό ιδεώδες περιμένοντας από τα παιδιά τους να αποκτήσουν την 
πραγματική ευτυχία που οι ίδιοι δεν κατάφεραν για πολλούς λόγους: ταπεινή 
κοινωνική καταγωγή, πολιτισμικά εμπόδια που σημάδεψαν την ανατροφή τους 
κλπ. 
Όμως, ο ψυχαναλυτής γνωρίζει, ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι γνωρίζει, ότι το 
αντικείμενο που να μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία δεν βρίσκεται πουθενά 
μέσα στην πραγματικότητα. Μ’ αυτό δεν εννοούμε ότι κάποια αντικείμενα δεν 
μπορούν να ικανοποιήσουν τουλάχιστον την αρχή της επιθυμίας, ότι 
περιφρονητικά ονόμαζε ο Λακάν την ευτυχή ανακούφισή της.  
 Αλλά από τον Φρόυντ ακόμα το ξέρουμε, το ανθρώπινο ον, το  ομιλ-όν [parlêtre] 
κατά το Λακάν (2, J. Lacan, 1972-1973), ο οποίος αρνιόταν να θεωρήσει αποδεκτό 
οποιονδήποτε ορισμό του ανθρώπινου, το ομιλ-όν λοιπόν εμψυχώνεται από 
οτιδήποτε άλλο εκτός από την αρχή της ευχαρίστησης, εμψυχώνεται από το δικό 
του επέκεινα. Έτσι κάθε ευχαρίστηση, όσο πραγματική κι αν είναι, φέρει μαζί της 
και την σκιά του ανικανοποίητού της. Βέβαια είναι ευκολότερο να κατηγορήσουμε 
το αντικείμενο ή τον πολιτισμό από το να αναρωτηθούμε για το τι βρίσκεται στην 
αφετηρία της επιζητούμενης ικανοποίησης, τι αποτελεί το αίτιό της.  
Η ιδιαιτερότητα του πολιτισμού μας, που ο Λακάν συνέδεε με το «Λόγο [discours] 
του καπιταλισμού» ή «της επιστήμης», συνίσταται στο γεγονός ότι παράγει με 
μαζικό  και επαναλαμβανόμενο τρόπο αντικείμενα προορισμένα να ικανοποιήσουν 
την επιθυμία, γκάτζετ όπως τα ονόμαζε (3. Jacques Lacan, 1970). Το έλεγε από 
τότε, και το διαπιστώνουμε σήμερα, η ξέφρενη κατανάλωση αντικειμένων βαθαίνει 
ακόμα πιο πολύ αυτό που χαρακτήριζε ως τη «δίψα της έλλειψης απόλαυσης».  Με 
άλλα λόγια, η κατανάλωση αυτή ενδυναμώνει το αίσθημα της έλλειψης απόλαυσης 
του ανικανοποίητου, με την αναζήτηση  περισσότερης ικανοποίησης, που να είναι 
τελικά πλήρως ικανοποιητική. Και όπως αυτή δεν έρχεται ποτέ, ή όπως δεν κρατά 
πολύ, τα υποκείμενα αντιδρούν στο βάσανο αυτής της δίψας με τον τρόπο τους: 
καταναλώνουν διαφορετικά ή περισσότερο, θυμώνουν, καταθλίβονται, 
ξαναρχίζουν, παίρνουν ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, κάνουν γιατί όχι, 
ψυχοθεραπεία... 
 
Μιας και έχουμε συγκεντρωθεί για να μιλήσουμε για τα παιδιά, θα ήθελα να 
επιμείνω σ’αυτό που ήδη ανέφερα, στο ότι οι ίδιοι οι γονείς είναι εγκλωβισμένοι σ’ 
αυτήν την εφιαλτική λογική όπου το παιδί είναι ένα αντικείμενο προορισμένο να 
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τους προσφέρει ικανοποίηση με τις επιδόσεις του. Γι αυτό το λόγο όλοι οι γονείς 
ονειρεύονται να έχουν υπερταλαντούχα παιδιά. Όσοι τούς υπόσχονται να 
αναγνωρίσουν ότι πράγματι το παιδί τους είναι υπερταλαντούχο, είναι σίγουρο 
πως θα κάνουν περιουσία.  
 
Είναι όμως το ίδιο εγκλωβισμένα και τα παιδιά; Λιγότερο από τους ενήλικες, 
εφόσον χρειάζεται να χτίσουν την υποκειμενικότητά τους, να προσανατολιστούν 
ανάμεσα στα προτεινόμενα από τους μεγάλους και ειδικά τους γονείς πρότυπα, 
ώστε να δομήσουν την επιθυμία τους.  Ο Φρόυντ το έλεγε ήδη, οι νευρωτικοί και 
τα παιδιά έχουν μια κοινή ευαισθησία σχετικά με το ζήτημα της αλήθειας οπότε τα 
ερωτήματά τους έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα από ότι όσων θεωρούν τον εαυτό 
τους ενήλικα. Ένα παιδί δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί για την ύπαρξή του, για το 
τι περιμένουν απ’ αυτό, για την σεξουαλικότητά του και από νωρίς καταλαβαίνει 
πως αυτά που του λένε οι γονείς του σχετικά μ’ αυτό, δεν το βοηθούν και πολύ. 
Αναμφισβήτητα οι γονείς αποτελούν πρότυπο, αλλά μάλλον πρότυπο μιας θέσης 
που έχει να κάνει με την επιθυμία και λιγότερο όσον αφορά τις κοινωνικές αξίες 
όπως νομίζουν οι αστυνομικοί και οι εκπαιδευτές. Και πιο συγκεκριμένα οι γονείς 
είναι πρότυπο μιας θέσης σχετικής με τον ευνουχισμό, που αποτελεί ένα καυτό 
ερώτημα για το παιδί κυρίως με το τι σημαίνεται μέσα από τις πράξεις τους μέσα 
από τις σχέσεις που έχουν με το δικό τους φύλο αλλά και με το άλλο φύλο. 
 
 Τι σημαίνεται, για να το πούμε διαφορετικά, για μια σχέση με τον έρωτα και την 
επιθυμία. Ο έρωτας και επιθυμία, ότι δηλ. δεν προδιαγράφονται ούτε 
συνταγολογούνται από το «wellfare», ότι δεν χρησιμεύει σε κάτι και που συχνά 
δεν αποφέρει και τίποτα σπουδαίο αλλά που είναι όμως αποφασιστικής σημασίας  
για την υποκειμενική συγκρότηση  του παιδιού.   
 
Ας εξηγηθούμε. Είναι πασίγνωστο, πως το παιδί έχει ανάγκη αγάπης για να 
αναπτυχθεί. Πολλές δυστυχίες εξηγούνται στα δικαστήρια και στα ιατρεία μας από 
την έλλειψη αυτής στην παιδική ηλικία. Όμως, εγώ δεν πιστεύω και πολύ σ’αυτό, 
τείνω πιο πολύ, αντιδρώντας, να αποδώσω βαρύνουσα σημασία σε αυτό που 
παίζεται-διακυβεύεται- ανάμεσα στο γονείκό ζευγάρι. Μέσα από την σχέση τους 
δείχνουν οι γονείς αυτό που τους ενώνει αλλά και αυτό που τους χωρίζει, και το 
οποίο τους διαφεύγει, τους διαφεύγει από την συνειδητή τους γνώση, από τον 
έλεγχό τους. Η σχέση του ζευγαριού  ή ακόμη των ζευγαριών που με τον καιρό 
σχηματίζονται από τις οικογενειακές ανασυνθέσεις δηλώνει στο παιδί τη θέση τους 
σχετικά με την επιθυμία και κατ’ επέκταση σχετικά με τον ευνουχισμό (4 M. Στρως 
2004). Οπότε έτσι, είτε δίνουν απάντηση και πιθανό καταφύγιο, είτε αντίθετα, δεν 
δίνουν τα μέσα για να μπορέσει το παιδί να διευθετήσει την αγωνία του, αγωνία 
που είναι αναπόφευκτη.  
 
Ο νους μου πάει σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, όπως έχουμε όλοι μας συναντήσει. 
Ένα νεαρό κορίτσι 15 ετών το έφεραν στο γραφείο μου οι γονείς του επειδή αντί 
να διαβάζει για το σχολείο παίρνει ναρκωτικά, είναι γεμάτη piercings, δεν δέχεται 
καμμία εκδήλωση γονεικής εξουσίας. Ακούω πρώτα τους γονείς, η ίδια δε θέλει να 
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με δει αφού πιστεύει ότι δεν έχει κανένα λόγο να συμβουλευτεί ειδικό. Οι γονείς, 
ευκατάστατοι από πλούσιο προάστιο του Παρισιού, εργάζονται και οι δυο πολύ 
μεν αλλά με υψηλές αμοιβές. Φυσικά, δεν έχουν και πολύ χρόνο να αφιερώσουν 
στην κόρη τους, αλλά της προσφέρουν όμως, από μικρή, ότι θέλει και δεν 
εναντιώνονται στις επιθυμίες της ώστε να μην νιώθει στερημένη από προσοχή και 
φροντίδα. Δεν καταλαβαίνουν λοιπόν την απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ 
τους, ενώ μικρή ήταν πολύ καλή. Επιμένουν στο γεγονός ότι δεν της αρνήθηκαν 
ποτέ τίποτα. Στη συνέχεια βλέπω την κόρη μόνη, και της λέω κατ’ ευθείαν πως οι 
γονείς της είναι συμπαθητικοί αλλά πως δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν και πολλά 
από τη ζωή. Γελά και μου διηγείται πως για τα γενέθλιά της στα 14 ζήτησε για 
δώρο ένα σκούτερ ( στη Γαλλία η ηλικία αυτή είναι νόμιμη για το αντίστοιχο 
δίπλωμα). Την επόμενη εβδομάδα όμως κυκλοφόρησε ένα καινούριο μοντέλο 
σκούτερ. Είπε στους γονείς της ότι το ήθελε κι αυτοί αμέσως πούλησαν χάνοντας 
χρήματα το πρώτο για να της προσφέρουν το καινούριο. 
 
Πρέπει, από το παράδειγμα αυτό, να συμπεράνουμε ότι οι γονείς χρειάζονται 
θεραπεία; Εάν ήταν δυνατόν να γίνει θα έλεγα ναι, αλλά για ποιο λόγο θα 
ζητούσαν   κάτι τέτοιο για κείνους τους ίδιους; Η ζωή τους δεν ήταν ιδανική ή 
σχεδόν, εφόσον η μοναδική τους έγνοια ήταν το μέλλον της κόρης τους; Όσον 
αφορά δε τα θεραπευτικά αποτελέσματα που θα είχε μια διάλεξη την οποία θα 
μπορούσα να τους κάνω για το ότι η επιθυμία δεν αγοράζεται αλλά προϋποθέτει 
την αποδοχή μιας απώλειας, σίγουρα δεν έχω την αφέλεια να πιστεύω πως θα 
ήταν μια διάλεξη αποτελεσματική... Μένει λοιπόν να ακούσουμε το αίτημα που 
εκδηλώνεται μέσα από τις προκλήσεις της κόρης τους, που ενσαρκώνει αυτό που 
ο Λακάν λέει για το σύμπτωμα στο παιδί και που εκφράζει στις καλές των 
περιπτώσεων,  όταν δηλ. δεν πρόκειται για ψύχωση, την αλήθεια του γονεικού 
ζευγαριού. Η κοπέλα ήρθε όντως να με δει για λίγο καιρό, λίγο γιατί τελικά 
θεώρησε ότι οι γονείς της ήταν πράγματι εντάξει άνθρωποι που έκαναν ό,τι 
μπορούσαν. Μπορεί να επεδίωκε να τους προκαλεί με την σκανδαλώδη 
συμπεριφορά της, δεν ήθελε ωστόσο να παρατήσει την ιδέα ότι εκείνοι όφειλαν να 
την καταλάβουν και ότι η ίδια δεν χρειαζόταν θεραπεία.  
 
Μια παρόμοια περίπτωση γίνεται θαυμάσια παράδειγμα για τα θέματα της 
αποκαλούμενης «νέας ψυχικής οικονομίας»: παρορμητικότητα, απαίτηση άμεσης 
ικανοποίησης, απουσία επενδυμένης επιθυμίας μέσα στο χρόνο, άρνηση της 
αυτοκριτικής και αντίθετα απόδοση ευθυνών στους άλλους κλπ. Για μένα 
πρόκειται μάλλον για μια κλασική περίπτωση συνηθισμένης υστερίας, 
συνηθισμένης ως προς τη δομή της, ακόμα κι αν οι κλινικές εκδηλώσεις της δεν 
είναι όπως εκείνες της εποχής της νεαρής Ντόρα. Κατά βάθος, δεν ήθελε να 
σπάσει το σύνολο που σχημάτιζε το οικογενειακό τους τρίο, όπου κατείχε τη θέση 
της αλήθειας η οποία συμπληρώνει και εξασφαλίζει τον πατρικό έλεγχο.  Ήθελε 
μάλλον να «σώσει τον πατέρα» παρά να αποδεχθεί τον πατρικό ευνουχισμό τον 
οποίον, ενώ τον καταδίκαζε, έλπιζε ωστόσο να «θεραπεύσει», για να εξασφαλιστεί 
και η ίδια. Έκανα κάποιο λάθος το οποίο συντόμευσε μια μεταβίβαση που έμοιαζε 
να ξεκινά καλά, ή μήπως δεν είχε εξαντλήσει η ίδια τη γοητεία της θέσης της; Και 
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τα δυο ίσως. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι σίγουρα απέτυχα κάτι στη 
διαδικασία εδραίωσης της σχέσης μας. Αλλά πάλι, δεν αποκλείεται αργότερα να 
θυμηθεί... Μας συμβαίνει να βλέπουμε έφηβους να ξανάρχονται μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα, έφηβοι στους οποίους ο τρόπος με τον οποίον ρωτούσαμε για 
τη θέση τους παρέμεινε σε μια μικρή γωνιά του μυαλού τους.  
 
Επομένως, θα υποστηρίξω ότι εάν και όταν εξασκείται βία στα παιδιά, είναι η βία 
της επιθυμίας και της ακαταλληλότητας των γονέων να ανταποκριθούν σ’ αυτήν.  
 
Στην ακαταλληλότητα αυτή υπάρχει ένα δομικό μέρος. Διότι όλοι είμαστε 
υποταγμένοι στη γλώσσα και κατά συνέπεια στην παρεξήγηση, είμαστε όλοι 
τραυματισμένοι απ’ αυτήν. Παρεξήγηση συμφυής με τη φύση μας ως ομιλόντα, 
όπου αυτό που μας δίνεται δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένουμε, και αυτό που 
μας λένε δεν είναι ποτέ αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε. Οι γονείς, κι αυτοί 
ομιλόντα, δεν γλυτώνουν από το δράμα αυτό. Ο τρόπος όμως με τον οποίο το 
αντιμετωπίζουν θα επιτρέψει να μεταβιβαστεί ή όχι ένα πρότυπο ώστε να βρει το 
παιδί τη δική του λύση σ’ αυτήν την παρεξήγηση.  
Για όλα αυτά ο ρόλος των γονιών στην εδραίωση της επιθυμίας παραμένει 
ουσιαστικός. Αλλά ας συμφωνήσουμε σχετικά με τον ορισμό του γονέα. Αν 
διακρίνουμε, σύμφωνα με το Λακάν, μια μητρική  «λειτουργία»  και μια πατρική 
«λειτουργία», το κάνουμε για να αναγνωρίσουμε τη σημασία του καθενός 
χωριστά, διαχωρίζοντάς τους όμως από τους βιολογικούς γονείς.  
Εξ ου και η «μητρική λειτουργία» για την οποία ο Λακάν λέει ότι οι φροντίδες της 
οφείλουν να έχουν το γνώρισμα ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την 
μητέρα.(5. J.Lacan 1969) Δηλαδή ότι η μητέρα δεν είναι εκεί μόνο για να 
ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του παιδιού, σαν νοσοκόμα, ή σαν μαμά αρκούδα, 
αλλά ότι το παιδί πρέπει επίσης να αποτελεί για εκείνην φαντασιακή επένδυση. Με 
το να επενδύει τη λίμπιντο στο παιδί το καθιστά διακύβευμα της ικανοποίησης. Να 
κάτι που δεν διδάσκεται στις σχολές βρεφονηπιοκόμων. 
 
Η βασική λειτουργία του πατέρα προσδιορίζεται όχι σε σχέση με το παιδί, αλλά σε 
σχέση με τη μητέρα, και ακριβέστερα με τη γυναίκα που είναι η μητέρα: από τη 
μια, ο Λακάν μας λέει ότι το όνομά του πρέπει να είναι ο φορέας της 
προσωποποίησης του νόμου μέσα στην επιθυμία, και από την άλλη διατείνεται ότι 
«για να καταστεί άξιος σεβασμού αν όχι αγάπης, πρέπει να κάνει μια γυναίκα το 
αντικείμενο αίτιο της επιθυμίας του» (J. Lacan, Mάθημα 21 Ιανουαρίου 1975, 
Σεμινάριο RSI) (6 Μ. Στρως, 1999). Σε ένα δεύτερο μόνο επίπεδο ο Λακάν λέει ότι 
πρέπει να παρέχει πατρική φροντίδα στα παιδιά του.  
 
Μερικά σχόλια πάνω στους ορισμούς της λειτουργίας της μητέρας και του πατέρα. 
Πρώτα απ’ όλα η απουσία συμμετρίας ανάμεσα στις θέσεις, τις λειτουργίες του 
πατέρα και της μητέρας. Αυτό είναι ίσως αντίθετο με το πολιτικώς ορθό, αλλά οι 
δυο λειτουργίες είναι πράγματι διακριτές, πράγμα που δεν εμποδίζει έναν πατέρα, 
εάν το θέλει, να φροντίζει με μητρική φροντίδα το παιδί. Δηλ., ανεξάρτητα με το 
βιολογικό του φύλο, όποιος φροντίζει το παιδί βρίσκεται σε μητρική θέση.  
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Δευτερευόντως, από την πλευρά του ο πατέρας προσδιορίζεται από τη θέση που 
έχει ως άνδρας, ως σεξουαλικός σύντροφος της μητέρας. Ο Λακάν αρχικά επέμεινε 
πολύ στο γεγονός ότι δεν έπρεπε να είναι ένας ανώνυμος γεννήτορας για τη 
μητέρα, και τόνισε τη συμβολική λειτουργία του Ονόματος-του-Πατέρα μέσα στο 
μητρικό λόγο. Έτσι, το μη ανώνυμο του ονόματος του πατέρα γίνεται ο δείκτης 
της επιθυμίας μιας και τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει, να εξηγήσει το ότι η 
επιθυμία της μητέρας στρέφεται προς αυτόν. Γιατί σ’αυτόν; Μπορούν να δοθούν 
μια σειρά από απαντήσεις όπως για τη γοητεία του, την οικογένειά του, το 
πορτοφόλι του, ή κάτι άλλο, αλλά χρειάζεται ένας άγνωστος x επιπλέον, που να 
αντιπροσωπεύει το «άνευ αιτίας», το αναίτιο της επιθυμίας. Απέναντι σε όλους 
αυτούς τους λόγους, ο άγνωστος x είναι ο εγγυητής της επιθυμίας και της 
εκπλήρωσής της αποδοχής της. Να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε το 
επιβεβλημένο σχετικά με τις «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», παραδείγματος 
χάριν τίποτε δεν καθορίζει ότι η επιθυμία πρέπει να είναι αιώνια. Αλλά πρέπει όμως 
να είναι πραγματική. Aντίθετα, γνωρίζουμε  τι καταστροφή προκαλεί η απουσία 
αυτού του x, αυτού του άγνωστου λόγου που γίνεται πράξη με την αποδοχή του 
καρπού της σεξουαλικής συνεύρεσης, όταν π.χ. η μητέρα γνωρίζει πολύ καλά γιατί 
παντρεύτηκε αυτόν τον άνδρα και όχι άλλον, ή όταν ο πατέρας είναι απλά 
πάροχος σπερματοζωαρίων. Μπορούμε από τις εκτιμήσεις αυτές να διακρίνουμε το 
βιολογικό πατέρα, το γεννήτορα, και τον άνδρα που επιθυμεί η μητέρα, ο οποίος 
στην πραγματικότητα είναι σε λειτουργία πατέρα. 
 
Ο Λακάν στη δεύτερη φράση του, σχετικά με το ότι ο  πατέρας πρέπει να κάνει 
μια γυναίκα  αντικείμενο αίτιο της επιθυμίας του, δεν εξετάζει τη θέση του πατέρα 
μέσα στην επιθυμία της μητέρας, αλλά τη θέση του πατέρα ως άνδρα. Άξιος 
σεβασμού αν όχι αγάπης, είναι εκείνος που κάνει μια γυναίκα το αντικείμενο αίτιο 
της επιθυμίας του, είναι εκείνος λοιπόν που διακρίνει μια γυναίκα ανάμεσα σε όλες 
τις άλλες και αναλαμβάνει αυτήν την επιλογή. Ενώ όμως μπορεί, όπως και για κάθε 
επιλογή, για κάθε αντικείμενο επιθυμίας, να συγκεντρώνει συνειδητές 
αιτιολογήσεις, δεν μπορεί να πει τι προκαλεί σε τελευταία φάση την επιθυμία του, 
δεν μπορεί παρά μόνο να τη θέσει σε πράξη.  Βλέπουμε ότι ο σεβασμός εδώ δεν 
είναι όπως αυτό που μαθαίνουν στο σχολείο...  
 
Για να ολοκληρώσουμε  λοιπόν το δομικό αυτό μέρος της παρεξήγησης, που είναι 
η βία συνυφασμένη με την επιθυμία, ο τρόπος με τον οποίον ο πατέρας και η 
μητέρα δέχονται να μην γνωρίζουν και να αλληλοϋποστηρίζουν την επιθυμία τους 
ορμώμενοι από αυτήν την άγνοια, είναι το αληθινό ελατήριο της μετάδοσης της 
επιθυμίας στο παιδί.  
Υπάρχει όμως και μια πλευρά που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε παθογενή στην 
μορφή που μπορεί να πάρει αυτή η παρεξήγηση, και εκεί το σύμπτωμα του 
παιδιού θα είναι η επιστροφή της αλήθειας σ’ αυτό που του φαίνεται πατρικό 
ψεύδος.  
Η παθογενής αυτή πλευρά είναι εξίσου διαμερισμένη ανάμεσα στον πατέρα και 
στη μητέρα.  
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Η μητέρα μπορεί να μη θέλει να αναγνωρίσει σε κανέναν άνδρα την κατ’εξαίρεση 
λειτουργία που θέτει σε πράξη τη λειτουργία του Ονόματος-του-Πατέρα. Αλλά ο 
πατέρας μπορεί επίσης να θέλει να αρνείται τον ευνουχισμό του παρουσιάζοντας 
τον εαυτό του ως εκπαιδευτή, νομοθέτη, αυτού που τα ξέρει όλα, που έχει 
απάντηση για όλα.  
 
Εδώ ίσως είναι που ο σύγχρονος πολιτισμός με τις ιδιαίτερες μορφές ανάδειξης 
των καταναλωτικών αντικειμένων ευνοεί την τάση αυτή. Όχι πως οι πατεράδες 
είναι στις μέρες μας ιδιαίτερα ισχυροί, μάλλον είναι άνεργοι, εξαρτημένοι από τα 
απρόοπτα της επιχείρησής τους όταν δεν είναι από τη γυναίκα τους. Το συλλογικό 
ιδανικό όμως της ελευθερίας και της κυριαρχίας είναι ευρέως διαδεδομένο και 
αντιπροσωπεύεται από εκείνους που αποτελούν τα ζωντανά πρότυπα της ευτυχίας 
και απόλαυσης, πλούσιους και διάσημους, που τα έχουν «όλα» και επιδεικνύουν 
την ευτυχία τους από περιοδικό σε περιοδικό. Σ’ αυτές τις χάρτινες εικόνες 
στρέφεται αριθμός  παιδιών και εφήβων που δεν βρίσκουν στους 
παραπλανημένους γονείς τους κάποια διέξοδο στο ζήτημα του ευνουχισμού. Διότι 
η κοινωνία της υπερπαραγωγής του αντικειμένου είναι επίσης, και πρέπει να το 
τονίσουμε, κοινωνία του «γενικευμένου παιδιο». 
 
 Και αν κάτι στενοχωρεί πάνω απ’ όλα τα παιδιά είναι τα παιδιαρίσματα των γονιών 
τους.  
Ένα μικρό παράδειγμα για συμπέρασμα. Ένα νέο αγόρι 17 ετών που δεν 
παραδεχόταν ότι έχει καμμία ανάγκη να συμβουλευτεί ειδικό και δεν αναγνώριζε 
καμμία «ψυχολογική διαταραχή», παρόλη τη συνεχή υπερδιέγερση που του 
απαγόρευε να πετύχει στο σχολείο, τις επαναλαμβανόμενες κλοπές χρημάτων, ή 
την αγωνία του όταν ήταν μόνος στο σπίτι, ακόμη και μέσα στο δωμάτιό του. Μας 
είπε πόσο καλοί είναι οι γονείς του, πόσο εργατικοί, πόσο πετυχημένοι κοινωνικά. 
Βέβαια, λυπόταν που από την παιδική του ηλικία δεν είχε αντιληφθεί τι ήταν αυτό 
που τους ευχαριστούσε να είναι μαζί, επειδή τα ενδιαφέροντά τους ήτανε πολύ 
διαφορετικά. H μητέρα του αγαπούσε τα μυθιστορήματα, αλλά ο πατέρας του 
λάτρευε την γνώση και διάβαζε συνέχεια επιστημονικά και ιστορικά βιβλία. Ο 
πατέρας αυτός είχε απάντηση σε όλα και απαιτούσε να είναι οι γιοί του όπως ο 
ίδιος, και κυρίως όχι αποτυχημένοι. Ως εκ τούτου ο μεγαλύτερος γιος, που είναι 
πάνω από 25 χρονών, μετά από κάποια χρόνια με ναρκωτικά, μένει ακόμη στο 
σπίτι, ανειδίκευτος χωρίς δουλειά, και ο έφηβός μας βάζει κι αυτός σε κίνδυνο τη 
φοίτησή του. Όταν μας ρώτησε, μετά από μια μακριά συνομιλία, από πού μπορεί 
να προέρχεται η ανεξέλεγκτη υπερδιέγερσή του, που είχε από μικρός, πήραμε το 
θάρρος να του απαντήσουμε σύντομα αλλά ευθέως ότι προέρχεται από τον 
πατέρα του. Και μπροστά στην έκπληξή του διατυπώσαμε ότι ο πατέρας του ήταν 
σίγουρα ένας καλός εκπαιδευτής, αλλά όμως δεν του είχε δώσει τη δυνατότητα να 
νιώσει καθησυχασμένος. Έδειξε τότε να συγκινείται βαθιά και ζήτησε να συνεχίσει 
να μιλά γι αυτό, επειδή του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. 
 
Μετάφραση: Θώμη Νικολή, Επιμέλεια κειμένου: Μαργαρίτα Νικολαϊδου 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
 
Τα  ΜΜΕ  επιτελούν διάφορες λειτουργίες, όπως την ενημερωτική, την 

διαπαιδαγωγική, την ψυχαγωγική αλλά αποτελούν κυρίως ένα μηχανισμό εξουσίας ο 

οποίος συνεχώς ενισχύεται καθώς άλλες μορφές κοινωνικής συναλλαγής στο επίπεδο 

της οικογένειας και της κοινότητας συρικνούνται ή και εξαφανίζονται. 

 Οι  ψυχίατροι περισσότερο, οι ψυχολόγοι λιγότερο και οι άλλοι διάφοροι 

ψυχοτεχνίτες αποτελούν μία κοινωνική ομάδα που απολαμβάνει μια ασσύμετρη 

κοινωνική εξουσία με περισσότερο ενισχυμένο το κοινωνικό - οικονομικό σκέλος και 

υπολειπόμενο το θεσμοθετικό - εκτελεστικό όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην 

οργάνωση της κοινωνίας. 

 Οι "ψ", στην περιφέρεια της εξουσίας την επιθυμούν και τα ΜΜΕ.  

Εμφανίζονται ως η καλύτερη ευκαιρία για τη προώθηση αυτής της υπόθεσης.  Στην 

συνδιαλλαγή οι ψ προσφέρουν ένα νόμισμα που λέγεται "γνώση" και που τα  ΜΜΕ  

ανταλλάσουν  με  το  νόμισμα  "τόσος  χρόνος  στα  ΜΜΕ",  νόμισμα  που  εν 

δυνάμει μπορεί να μετατραπεί σε "τόσο μερίδιο εξουσίας".  Εγκαθίσταται λοιπόν μια, 

με αρκετές μεταβλητές, μαθηματικού τύπου σχέση που συνδέει τη γνώση με την 

εξουσία, σχέση που όπως μας διδάσκει η ιστορία σχεδόν πάντοτε λειτούργησε σε 

βάρος της γνώσης και προς όφελος της εξουσίας (π.χ. γαλλική επανάσταση, 

φασισμός, υπήρξας σοσιαλισμός). 

 Η σημαντικότερη από τις μεταβλητές στη σχέση "γνώση  ψ - εξουσία" είναι η 

ψυχική υγεία, η οποία δίνει ψηλές τιμές για το ζεύγος "γνώση, εξουσία" όταν 

ξεφεύγει από τις φυσιολογικές συνθήκες ψυχικής λειτουργίας και κινείται στο χώρο 

της απόκλισης, της παθολογίας, της εγκληματικότητας.  Είναι η είδηση σχετικά με το 

παθολογικό περιστατικό (έγκλημα, βιασμός, ευνουχισμός) που δρα βίαια και 

απειλητικά για το συνειδητό και το ασυνείδητο του παραλήπτη αναγνώστη - ακροατή 

- θεατή και αποδίδει εξουσία στον λόγο του ερμηνευτή ψ γιατι ερμηνεύοντας 

περιορίζει το διεγερτικό συναίσθημα και την διαταραχτική φαντασίωση σε λογικές, 

άρα εξέγξιμες, σκέψεις και σχέσεις2.  Το φυσιολογικό, ως λιγότερο διαταραχτικό, δεν 

δικαιούνται εξουσίας. 

 Για παράδειγμα :  Δόξα και τιμή στον ψ που θα ερμηνεύει τον ψυχισμό της 

μητέρας κάτω από το πρωτοσέλιδο "η φόνισσα έπνιξε το μωρό με μπιμπερό", ενώ 

                                                 
2 Αλεξανδρίδης Α., Η Βία, Ικαρος, Αθήνα,2007 
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άσημος και άνευ χώρου ΜΜΕ θα μείνει ο ψ ο οποίος θα επιχειρεί  να  μιλήσει  για  το  

πως οργανώνονται οι καλές συνθήκες θηλασμού.   

Βεβαίως τα κοινωνικά οφέλη είναι  αντιστρόφως  ανάλογα  γιατι  η παιδοκτονία 

ανάγεται σε ποσοστό 1/1.000.000 του γονικού πληθυσμού ενώ η βρεφοκομία αφορά 

στο σύνολο του πληθυσμού, με σημαντικές υποθήκες για την ψυχική υγεία όταν 

συμβαίνει κάτω από κακές συνθήκες και με τεραστιο κοινωνικο-οικονομικό κόστος, 

όμως ποιός κάθεται να υπολογίσει αυτά τα ποσά; 

 Το "παθολογικό" λοιπόν αποτελεί το κύριο πιάτο στο κοινό δείπνο ψ και ΜΜΕ 

και ο τρόπος με τον οποίο θα αναλωθεί ορίζεται από το ισχυρότερο μέρος του 

ζεύγους, που είναι βέβαια τα ΜΜΕ3.  Το "παθολογικό" λοιπόν εντάσσεται στην 

κατηγορία "είδηση" και οι ειδικοί των ΜΜΕ το διαχειρίζονται με τα κριτήρια και τους 

όρους με τα οποία διαχειρίζονται τις ειδήσεις, και σε αυτά καλούνται οι ψ να 

προσαρμοσθούν.  Καλούνται επειγόντως μέσα στον βραχύ χρόνο βιωσιμότητας μιας 

είδησης να απαντήσουν "σύντομα, με σαφήνεια και, ει δυνατόν, έξυπνα και 

χαριτωμένα" προσφέροντας μια γνώση η οποία αμέσως μετατρέπεται σε είδηση.  Η 

γνώση, δηλαδή, συμπιεσμένη και αποσπασματική χάνει το ουσιαστικό μέρος της που 

είναι οι προθύστερες σκέψεις της και η λογική διαδικασία η οποία την παρήγαγε.  Με 

απούσα την διαλεκτική της  μετατρέπεται σε μια είδηση - πληροφορία η οποία έχει 

ίσως κάποιο χρηστικό εφησυχαστικό ρόλο αλλά δεν προάγει τον παραλήπτη γιατί δεν  

του δίνεται η λογική που την γεννά, η λογική που θα του επέτρεπε να την 

χρησιμοποιήσει μόνος του και αλλού. 

 Η είδηση κλείνει την σειρά των σκέψεων. 

 Η γνώση την ανοίγει. 

 Μέσα λοιπόν σ' αυτή την αλλοτριωτική διαδικασία για τον ψυχολογικό λόγο 

αλλά και για τον λόγο των ΜΜΕ - που χάνει την ευκαιρία να ενδυναμωθεί από την 

επαφή με έναν άλλου τύπου λόγο - η ανάλυση του παθολογικού δεν 

πραγματοποιείται.  Το υλικό μέσα από βραχύτατες προσκρούστιες διαδικασίες, 

καρατομείται, θρυμματίζεται, τα θραύσματα χωρίς χυμούς και  συνδετικούς  αρμούς  

κωδικοποιούνται  και  υπάγονται  μέσα  από  περισσότερο  ή λιγότερο ευφυείς 

τυποποιήσεις στο από την αρχή επιλεγμένο ιδεολογικό-πολιτικό-ψυχο-κοινωνιολογικό 

μοντέλο4.  Το υλικό χρησιμοποιείται για την επικύρωση του προεπιλεγμένου 

μοντέλου. 

                                                 
3 Groebel J., Violence in the media, The Bulletin, The European Institute for the Media, Vol 10,No 2, June 1993, 
pp1-3  
4 Mutz D.,Roberts D., Vuuren van D.P., Reconsidering the Displacement Hypothesis, Communication 
Research,Vol 29,No 1, February 1993, pp51-75 

168 / Βία, Παιδί, Θεσμοί



 Οι ψ έχουν λίγες βασικές θεωρίες για την ερμηνεία των ψυχοπαθολογικών 

φαινομένων.  Θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε τρεις άξονες :  α)  η οργανική 

αιτιολογία , β)  η ψυχοδυναμική, γ)  η κοινωνιολογική.  Χρησιμοποιούνται είτε ως 

μονοσήμαντοι άξονες ανάλυσης, είτε σε διπλό ή τριπλό συνδυασμό. 

 Τα ΜΜΕ αποτελούν μέσα για την προώθηση θεωριών αυτών που τα κατέχουν 

και αυτών που εργάζονται σ' αυτά5.  Οι θεωρίες αυτές ανήκουν στο γνωστό χάρτη 

των πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικών θεωριών και προωθούν τις συναφείς ιδεολογίες.  

Όμως αυτό που έρχομαι να υποστηρίξω είναι ότι στις δυτικές χώρες μετά το τέλος 

της δεκαετίας του '70, μετά  το τέλος των σημαντικών   μαζικών  κοινωνικών   

ρευμάτων,    τα    ΜΜΕ    άσχετα  με   το εκπεφρασμένο  ιδεολογικό  του 

προσανατολισμό   το    καθένα   χωριστά, λειτουργούν   όλα   μέσα   στο  κυρίαρχο 

κοινωνικό ρεύμα που είναι η τάση του ατομικισμού (individualisme)6.  Το ρεύμα αυτό 

αμφισβητώντας ισχυρά τη σημασία της ιστορικότητας, της συνέχειας, της κοινωνικής 

συνοχής και συμμετοχής καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της μοναδικότητάς του 

και της εν δυνάμει επάρκειάς του σε όλες τις δραστηριότητες.  Αυτές τις σχεδόν 

ψευδαισθησιακές παντοδυναμικές αντιλήψεις ενισχύουν τα ΜΜΕ (με ισχυρότερη κατά 

πολύ την τηλεόραση και ασθενέστερο τον τύπο)  προσφέροντας στον παραλήπτη 

την αδιάκοπη έμμεση επαφή με τις αναπαραστάσεις των πραγμάτων.  Οι 

αναπαραστάσεις του προκαλούν συναισθήματα και αυτή η ενεργητική παραγωγή 

συναισθημάτων σκιάζει τον παθητικό τρόπ με τον οποίο δέχθηκε το μήνυμα και 

δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ενεργού συμμετοχής.   

Το δικαίωμα στην πλήρη ενημέρωση καλλιεργεί τις ηδονοβλεπτικές, 

ηδονοακουστικές του τάσεις γεμίζοντας τον αναπαραστάσεις και διεγέρσεις τις οποίες 

δεν μπορεί να εξεργασθεί τόσο στο νοητικό όσο και στο συναισθηματικό επίπεδο.  

Έτσι υιοθετεί χωρίς να τα κατανοεί και να τα αφομοιώνει προσφερόμενα πρότυπα 

διατυπώνοντας μια πλαστή ταυτότητα.  Ο ατομικισμός σε αντίθεση με το όνομά του 

είναι το ρεύμα που κατ' εξοχήν  καταργεί τις πολιτισμικές διαφορές προσαρμόζοντας 

τους ανθρώπους σε ένα κυρίαρχο μοντέλο  με τη βοήθεια των ΜΜΕ. 

 Η  κατάργηση της ποικιλομορφίας των πολιτισμικών  αποχρώσεων έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή μιας μαζικής κουλτούρας για τον ένα τύπο ανθρώπου.  

Αυτό δεν έχει επιπτώσεις μόνο στο ατομικό επίπεδο, μια και το άτομο δεν γνωρίζει 

πολλές πιθανές λύσεις  για να αντιμετωπίσει τις εντάσεις του, αλλά  και σε επίπεδο 

εθνικό`   δεν απαρτίζεται δηλαδή η κοινωνία από διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες 
                                                 
5 Tisseron S., Psychanalyse de l’ image, Dunod, Paris, 1997 
6 Hockey J., James A, Growing Up and Growing Old-Ageing and Dependency in the Life Course, Sage, 
London, 1993 
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που μπορούν με ποικίλους τρόπους να αντιδράσουν σε ένα πρόβλημα και ίσως 

κάποια από αυτές να δείξει την καλή λύση.  Από τη βιολογία μέχρι την ατομική 

ψυχολογία, την κοινωνιολογία και την γενικευμένη ψυχοπαθολογία, γνωρίζουμε ότι 

όσο μικρότερη η μεταξύ γονιδίων και  ικανοτήτων ποικιλομορφία, τόσο μικρότερη η 

ικανότητα επιβίωσης.   

Αυτά τα άτομα όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα, και αυτή 

είναι ευρύτερη και πολυπλοκότερη του προτεινόμενου μοντέλου, βρίσκονται σε 

κρίση επιστρέφουν σ' αυτό και εξαρτώνται από αυτό.  Εξαρτημένο, ανίκανο να 

διαχειρισθεί το αίσθημα του ανικανοποίητου και της απώλειας, με τάσεις για 

λανθάνουσα κατάθλιψη  ή ψυχοσωματικές και αντικοινωνικές αποδιοργανώσεις το 

άτομο αφήνεται στην τελική σαγήνη από τα ΜΜΕ που του γίνονται με την 

παρουσίαση του παθολογικού υλικού.  Εφησυχασμένο πως βρίσκεται από την 

"πλευρά", της φυσιολογικότητος, αφήνεται στο "πρωτόγονο" υλικό που  σε άμεσο 

direct,  "αμοντάριστο" δήθεν, του παρέχεται.    

 Ο ψυχοπαθής θεωρείται ως υποκείμενος του παθών του, ως άτομο που έχει 

χάσει την υπόστασή του και άρα δεν ισχύουν γι' αυτήν  τα  ανθρώπινα δικαιώματα 

δεν απαιτείται γι' αυτόν να εφαρμοστούν οι δεοντολογικοί κανόνες που προβλέπουν 

τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και της θέσης του ως πολίτη, π.χ. το δικαίωμα 

να δικασθεί μόνο από τους αρμόδιους φορεί ςκαι να προστατευθεί - ένοχος ή αθώος 

- από τους προβλεπόμενους κοινωνικούς φορείς.  Η  ήδη κατακερματισμένη του 

προσωπικότητα κατακερματίζεται μέσα από πλήθος αποσπασματικών 

ηχογραφήσεων, φωτογραφήσεων, λήψεων  χωρίς να υπολογίζεται η  

πραγματοποιούμενη σ' αυτόν περαιτέρω αποδιοργάνωση.  Λειτουργεί ως το 

εξιλαστήριο θύμα της επιθετικότητας αυτών που έχουν καταφέρει προς το παρόν να 

παραμένουν εντός της "κανονικότητας", του "φυσιολογικού". 

 Κανείς δεν έχει  υπολογίσει τις συνέπειες του κατακερματισμού των 

αποκλινόντων για τον γενικό πληθυσμό.  Τις διαισθανόμαστε εμείς στους κλινικούς 

μας χώρους και θα μπορούσα να τις  συνοψίσω σε δύο μεγάλους άξονες : 

α) την ικανοποίηση της επιθετικότητας πάνω στον αποκλίνοντα, όπου δηλαδή  ο 

θεατής ως επιτιθέμενος ακολουθεί συχνά μια τάση ενοχής με έντονο μαζοχιστικό 

χαρακτήρα λόγω της ταύτισης με το θύμα. 

β)  η ταύτιση αυτή είναι συχνή γιατί μέσα από τον θρυμματισμό του αποκλίνοντος 

προκύπτουν   φαντασιώσεις   του    και   σκέψεις   του,   "λογικές  του"  που  

κάποιες ταιριάζουν με αυτές του θεατή, ο οποίος μέσω της υποβολής και της 

υστερικής ταύτισης, θεωρεί το μέρος ως όλον και βιώνει την προσωπικότητά του ως 
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όμοια με του αποκλίνοντα.  Το φάντασμα λοιπόν της δικής του απόκλισης, της ετερο 

ή αυτοκαταστροφικότητας του ορθώνεται και δεν ξέρει πως να το διαχειρισθεί.  

γ)  Η  παθολογία αποτελεί τον κρυφό μας εαυτό.  Η συνέχεια που μας προκαλείται μ'  

ένα εξωτερικό παθολογικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να κινητοποιήσουμε όλους 

τους αμυντικούς ψυχικούς μηχανισμούς που μπορούν να αποσιωπήσουν, να 

απωθήσουν,  να μετασχηματίσουν και στην καλύτερη περίπτωση να μετουσιώσουν 

αυτό που μέσα μας δεν μπορούμε να δεχθούμε ως δικό μας, αλλά το θεωρούμε ως 

διαταραχτικό ξένο.   Όμως σε συνθήκες κρίσης, μεγάλης έντασης, οι μηχανισμοί που 

κινητοποιούμε είναι οι λιγότεροι επεξεργασμένοι, οι λιγότεροι συμβολικοί, οι 

λιγότεροι εντός του λόγου. 

Η συνθήκη αυτή έχει σοβαρότατες συνέπειες τόσο σε ατομικό επίπεδο για 

τους ενήλικες αποδέκτες, όσο και για την οικογενειακή δυναμική γιατί βέβαια μέσα σ' 

αυτήν θα επιχειρήσουν κατά κύριο λόγο να προβάλλουν και να διαχειρισθούν την 

ένταση και την διέγερση. 

Τα παιδιά συνήθως βρίσκονται σε τριπλή δυσχερή θέση :   

α)  ανίκανα λόγω ψυχικής ανωριμότητος να διαχειρισθούν την ένταση, 

β)  τα συνήθη σημεία αναφοράς που είναι οι ενήλικες γονείς δεν είναι πλέον τόσο 

ισχυρά και δεν μπορούν να συγκρατήσουν επαρκώς την αγωνία των παιδιών, 

γ)  η οικογενειακή οργάνωση έχει παλινδρομήσει σε συντηρητικότερες θέσεις, 

πράγμα που σημαίνει ενίσχυση της θέσεως των παραγωγικών ενηλίκων,  με 

απομάκρυνση στην περιφέρεια των μη παραγωγικών μελών (παιδιά - υπερήλικες). 

 Θα περίμενε κανείς να κλείσω προτείνοντας την αποσιώπηση της παθολογίας 

από τα ΜΜΕ ;   Κάτι τέτοιο θα ήταν ανακόλουθο για  έναν κλινικό που ξέρει, που έχει 

ως αφετηρία της σκέψης του, πως ο καθένας μας έχει να διαχειρισθεί ένα αρχαϊκό 

υλικό που προσομοιάζει με το παθολογικό και που η καθημερινή του εμπειρία του 

δείχνει  ότι η αποσιώπησή του προκαλεί ψυχική δυσχέρεια και ψυχική ασθένεια. 

 Ο  δρόμος που προτείνω είναι ακριβώς ο αντίθετος :  Ψ και ΜΜΕ αφού 

επιχειρήσουν να καταργήσουν την διαστροφική σχέση της μετατροπής της γνώσης 

σε πρόσκαιρη είδηση, να προσπαθήσουν να κατανοήσουν  την εσωτερική οργάνωση 

του παθολογικού, την λογική του και των μηχανισμών ελέγχου του.  Ο 

ασφαλέστερος  ίσως δρόμος για  την προσέγγιση του "παθολογικού" δεν είναι τα 

ψυχοπαθολογικά περιστατικά που γεννούν πλήθος ψυχικών αντιστάσεων μέσα μας 

αλλά η ανάλυση του παιδικού ψυχισμού ο οποίος αποτελεί και τον πλησιέστερό μας, 

γιατί είναι μέσα μας, άγνωστό μας  ξένο. 
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Κάνοντας μια δουλειά βάθους και  υποδομής  μπορούν, ίσως, να προσφέρουν 

μια νέα γνώση που αφορά τόσο στην χαρτογράφηση του παθολογικού μέσα μας, 

όσο και στις δυνατότητες μας να το ελέγξουμε.  Μια τέτοια γνώση εγκαθιστά μια νέα  

ουσιαστικότερη σχέση στο ζεύγος γνώση - εξουσία που διαμορφώνεται τώρα στο 

"γνωρίζω  ότι μέρος του είναι μου βρίσκεται ακόμη και μετά σ' αυτό που μου 

φαίνεται ξένο και ξέρω τρόπους να το ελέγξω και να ζήσω μαζί του", ζεύγος που αν 

επιτευχθεί, μαζί με την μετακίνηση βεβαίως και άλλων κοινωνικών θεσμών, σίγουρα 

δίνει μια πολυσημειακή, ανεκτική, με αρκετές ασφαλιστικές συμβολικές δικλείδες 

κοινωνία που καταφέρνει να εγγράψει μέσα της μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

Τμήμα Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων  Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 

 
 
Η έκθεση στη βία των ΜΜΕ 
 
Η βία στα ΜΜΕ αποτελεί για πολλούς ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και ένα συχνά 
κακοποιητικό φαινόμενο καθώς μπορεί να οδηγήσει σε επιθετικές συμπεριφορές και 
άλλα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.  Η επίδραση είναι σημαντική καθώς 
έχει πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια η έκθεση των παιδιών στα ηλεκτρονικά 
μέσα. Κάποια στοιχεία από διεθνείς μελέτες είναι ενδεικτικά.   

Τα παιδιά 2-18 ετών στις ΗΠΑ ασχολούνται κατά μέσο όρο 6,5 ώρες/ ημέρα με μέσα 
όπως τηλεόραση, ταινίες, βίντεο (εμπορικά ή δικά τους), ηλεκτρονικά παιγνίδια, 
περιοδικά, ραδιόφωνο, ηχογραφημένη μουσική, υπολογιστή και διαδίκτυο 
(Pediatrics- Media Violence). 

Σε ανάλυση 10.000 ωρών τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε ότι το  61%  
προβάλλει διαπροσωπική βία, με μεγαλύτερη αναλογία στα παιδικά προγράμματα και 
με ψυχαγωγικό τρόπο. Το Συμβούλιο Γονέων για την τηλεόραση (Parents Television 
Council) αναφέρεται στην μεγάλη αύξηση της προβαλλόμενης βίας  σε 6 μεγάλα 
κανάλια των ΗΠΑ από το 1998 – 2002, στο ρόλο των διαφημιστών και στο κενό του 
νομικού πλαισίου (Pediatrics - Media Violence). 

Τα παιδιά στις ΗΠΑ μέχρι την ηλικία των 18 ετών έχουν παρακολουθήσει περίπου 
200.000 πράξεις βίας στην τηλεόραση (American Academy of Pediatrics).  

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών και εφήβων ασχολείται σχεδόν καθημερινά με 
ηλεκτρονικά παιγνίδια, σύμφωνα με διάφορες μελέτες από 7-30 ώρες την εβδομάδα  
(Gentile et al 2004, Μedia Αwareness Νetwork).  Τα μισά περιέχουν βία που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στην πραγματική ζωή 
(Children Now 2001).  

Σε άλλη μελέτη ανάλυσης περιεχομένου ηλεκτρονικών παιγνιδιών με την ένδειξη 
«κατάλληλα για εφήβους» (teen-rated), καταγράφεται στο 98% σκόπιμη βία, σε 
48% αίμα, σε 90% επιβράβευση ή απαίτηση από τον παίκτη να τραυματίσει 
χαρακτήρες, σε 69% επιβράβευση ή απαίτηση να σκοτώσει χαρακτήρες. 
Διαπιστώνεται σημαντική ποσότητα βίας, τραυματισμού και θανάτου ενώ η σχετική 
απουσία αίματος δείχνει ότι πολλά παιγνίδια δεν εικονογραφούν τις ρεαλιστικές 
συνέπειες της βίας  (Haninger et al 2004). Σε δημοφιλή παιγνίδια (play station κλπ.) 
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ο παίκτης κερδίζει πυροβολώντας τυχαία ανθρώπους στο δρόμο κλπ. με ανάλογα εφέ 
ήχου (Media Awareness Network). 

Επίσης τα παιδιά έχουν εύκολη πρόσβαση  σε πολλές σελίδες του διαδικτύου με βίαιο 
περιεχόμενο όπως φωτογραφίες από πραγματικά ατυχήματα, βασανισμούς, 
ακρωτηριασμούς, κανιβαλισμό. Στο site “Who Would You Kill?” ο χρήστης καλείται να 
περιγράψει με ποιον τρόπο θα ήθελε να σκοτώσει κάποιο δημοφιλές πρόσωπο. Το 
70% μαθητών λυκείου (αγοριών) στον Καναδά έχουν επισκεφθεί τέτοιες σελίδες ενώ 
είναι  δημοφιλείς ακόμα και σε παιδιά 11-12 ετών (Media Awareness Network).   

Διαπιστώνεται μειωμένη δυνατότητα ελέγχου των γονέων καθώς η τηλεόραση και ο 
υπολογιστής είναι μέσα στο σπίτι ή στο παιδικό δωμάτιο και η πρόσβαση είναι 
εύκολη στα γειτονικά βίντεο-κλαμπ. Η Ομοσπονδιακή Ένωση Εμπορίου των ΗΠΑ 
(U.S. Federal Trade Commission) ανέφερε το 2001 ότι οι πωλητές επέτρεψαν σε 
78% ασυνόδευτων εφήβων 13-16 ετών, να προμηθευτούν ηλεκτρονικά παιγνίδια με 
την ένδειξη "mature" (για ενήλικες). Σύμφωνα με την ίδια Ένωση, οι βιομηχανίες 
ασκούν επιθετική προώθηση βίαιων ταινιών, μουσικής και ηλεκτρονικών παιγνιδιών 
στα παιδιά παρά τη μη καταλληλότητά τους σύμφωνα με τα συστήματα μέτρησης. Η 
πίεση είναι μεγάλη για εντυπωσιακό θέαμα στα πλαίσια του ανταγωνισμού στη 
βιομηχανία ψυχαγωγίας - "If it bleeds, it leads" είναι μια φράση που το συνοψίζει  
(Media Awareness Network). Τα συστήματα μέτρησης  δημιουργούν σύγχυση, είναι 
διαφορετικά για κάθε είδος μέσου και από πολλούς γονείς κρίνονται δύσχρηστα και 
χαμηλής ευαισθησίας  (Pediatrics – Media Violence) 

Οι επιδράσεις και συνέπειες της βίας στα ΜΜΕ 

Σε ιστοσελίδες πολλών επιστημονικών ενώσεων  (American Medical Association, 
American Academy of Pediatrics,  American Psychological Association, American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry κλπ.) αναφέρεται ότι σε περίπου 3.500 
μελέτες έχει καταδειχθεί μια θετική συσχέτιση μεταξύ έκθεσης στη βία των ΜΜΕ και 
επιθετικών συμπεριφορών, απευαισθητοποίησης στη βία, φόβων, κατάθλιψης, 
διαταραχών ύπνου – εφιαλτών (Pediatrics - Media Violence). Παιδιά με 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα επηρεάζονται ακόμα πιο πολύ. Οι 
επιδράσεις μπορεί να είναι άμεσες ή να εμφανιστούν χρόνια αργότερα και είναι 
σημαντικές ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν τάσεις προς τη βία στην οικογένεια 
(American Academy of Child & Adolescent Psychiatry). 

Ως αιτίες για την ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται η 
φυγή από προβλήματα της πραγματικότητας, το ψυχικό κενό, η ταύτιση με 
λαμπερούς ήρωες, η εμπειρία άγχους - ευχαρίστησης, η διαμαρτυρία στη γενιά των 
γονέων και η καταξίωση στην ομάδα των συνομηλίκων  (Rauchfleisch 1997). 
 
Σκηνές βίας προβάλλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ταινίες μυθοπλασίας, ψυχαγωγικά 
προγράμματα, βίντεο-κλιπ, δελτία ειδήσεων, διαφημίσεις σε διάφορα μέσα όπως 
τηλεόραση, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιγνίδια κλπ. 
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Η τηλεοπτική βία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση επιθετικότητας και αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, μίμηση της βίας και αποδοχής της ως τρόπο επίλυσης προβλημάτων, 
ταύτιση με συγκεκριμένους ήρωες, θύτες ή θύματα, αύξηση του φόβου των παιδιών 
να καταστούν θύματα, άμβλυνση της ευαισθησίας στην βία και τα θύματα – 
απευαισθητοποίηση -  και αύξηση της επιθυμίας για βία στην ψυχαγωγία και στην 
πραγματική ζωή. Συχνά η βία προβάλλεται αποσπασματικά (κινούμενα σχέδια, 
βίντεο-κλιπ) και τα παιδιά δε συνειδητοποιούν τις αρνητικές της επιπτώσεις 
(American Academy of Pediatrics και American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry). 
 
Εκτός από ταινίες μυθοπλασίας ή άλλα προγράμματα, τα παιδιά παρακολουθούν 
συχνά και ειδήσεις. Τα δελτία ειδήσεων μεταδίδονται πια σε όλη τη διάρκεια του 
24ωρου, συχνά με τα γεγονότα να «ξεδιπλώνονται» σε πραγματικό χρόνο, με 
εκτενείς παρουσιάσεις πολέμων, εγκλημάτων, φυσικών καταστροφών, με αισθησιακή 
- γλαφυρή παρουσίαση της βίας. Οι επιδράσεις στα παιδιά είναι σημαντικές π.χ.  
μελέτες για την κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου, της 11ης Σεπτεμβρίου κλπ., 
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των παιδιών είχε αντιδράσεις άγχους - στρες και σε κάποιες 
περιπτώσεις μετατραυματική διαταραχή στρες.  Εκτός από τα μείζονα γεγονότα, 
παρατηρούνται εκδηλώσεις φόβου ακόμα και σε καθημερινές ειδήσεις για εγκλήματα, 
ατυχήματα  κλπ. (Violence and Suffering in Television News).  
 
Για πολλούς έχει σημασία η φύση της βίας, π.χ. η σκόπιμη βία έχει συνδεθεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό με επιθετικότητα. Όμως και η μη σκόπιμη βία (ατυχήματα), η 
λεγόμενη «δομική» βία (πόλεμος) και ο βανδαλισμός (βία προς άψυχα αντικείμενα) 
μπορεί να οδηγήσει σε φόβο θυματοποίησης, απευαισθητοποίηση και αύξηση 
επιθετικότητας στα παιδιά (Violence and Suffering in Television News). 
 
Σημασία δεν έχει μόνο η βία καθεαυτή αλλά και το πλαίσιο, όταν δεν παρουσιάζεται 
το ανθρώπινο κόστος ή η επίδειξη βίας γίνεται σε σεξουαλικό, κωμικό και γενικά 
διασκεδαστικό πλαίσιο όπου συνδέονται τα ευχάριστα συναισθήματα με βλάβη των 
άλλων (Pediatrics – Media Violence).     
Σε σχετική έρευνα της βίας σε τηλεόραση, ταινίες, μουσικά βίντεο για μια 10ετία 
βρέθηκε ότι περίπου το μισό της βίας διαπράττεται από «καλά παιδιά» ενώ σε 
λιγότερα από 10% η βία εμφανιζόταν σε όλο το πλαίσιο, με περιγραφή των 
ανθρώπινων συνεπειών. Η βία γενικά παρουσιαζόταν απλώς ως δικαιολογημένη, 
φυσική και αναπόφευκτη (Media Awareness Network - The Center for Media and 
Public Affairs 2001). 
Η επίδειξη των συναισθηματικά επώδυνων συνεπειών της βίας μπορεί να έχει 
διαφορετικά αποτελέσματα, από τη μια πλευρά μπορεί να αυξήσει τις αντιδράσεις 
φόβου, ειδικά όταν τα παιδιά ταυτίζονται με τα θύματα,  από την άλλη η επίδειξη 
των πραγματικών συνεπειών (πόνος κλπ.) μπορεί να μειώσει την επιθετικότητα και 
απευαισθητοποίηση (Violence and Suffering in Television News). 
 
Μια άλλη συνέπεια είναι η καλλιέργεια του συνδρόμου «του επικίνδυνου κόσμου», 
αντίληψη του κόσμου ως επικίνδυνου χώρου, ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να 
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φερθούν οι άλλοι επιθετικά και  το παιδί θα γίνει θύμα βίας οπότε η χρήση βίας είναι 
δικαιολογημένος τρόπος για να προστατευτεί ή να επιλύσει τη σύγκρουση, το παιδί 
συνηθίζει στη βίαιη αντεκδίκηση σε κάθε πρόκληση (Pediatrics – Media Violence). 

Σύμφωνα με αναφορά της UNESCO (μελέτες 350.000 ατόμων σε 23 χώρες) τα ΜΜΕ 
έχουν παγκόσμια επιρροή - ήρωες όπως ο Terminator (Εξολοθρευτής) είναι γνωστοί 
σε 88% των παιδιών - και μεγάλη δύναμη στη διαμόρφωση της αντίληψης για την 
πραγματικότητα καθώς σε 44% των παιδιών παγκοσμίως υπάρχει μεγάλη σύμπτωση 
στο τι αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα και τι βλέπουν στην οθόνη. Αυτό έχει 
σημασία καθώς τα ΜΜΕ δεν προβάλλουν πάντα την ακριβή εικόνα της συχνότητας 
και σημασίας διαφόρων γεγονότων (Μedia Αwareness Νetwork, American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry και Violence and Suffering in Television News).   

Πολλές μελέτες αναφέρουν συσχέτιση της βίας των ηλεκτρονικών μέσων με 
επιθετικές συμπεριφορές και γνωσίες, εχθρότητα, εμπλοκή σε καυγάδες, σχολικό 
εκφοβισμό – θυματοποίηση (bullying), απομόνωση από συνομηλίκους, συμπεριφορές 
υψηλού κινδύνου, φοβικές συμπεριφορές κλπ. (Cantor 2000, Gentile & Stone 2005).  
Οι επιδράσεις είναι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες  - η έκθεση στην παιδική ηλικία 
συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά σε ενήλικες  και στα δύο φύλα (Huesmann et al 
2003). 
Στη βραχύχρονη επιθετική συμπεριφορά συμβάλλουν διαδικασίες μίμησης προτύπων 
που εμπλέκονται σε βία με τη συμβολή της αισθησιακής - γλαφυρής παρουσίασης και 
της άμεσης αύξησης των επιπέδων φυσιολογικής διέγερσης (εμπειρία άγχους - 
ευχαρίστησης). Οι απώτερες επιδράσεις συνδέονται με μακροχρόνια μάθηση βίαιων 
σχημάτων - σεναρίων και απευαισθητοποίηση που διαπιστώνεται με τη μειωμένη 
διέγερση και συναισθηματική ενόχληση όταν το παιδί είναι μάρτυρας σε βία, 
λιγότερη ενσυναίσθηση - συμπάθεια στα θύματα βίας  κλπ.  (Cantor 2000, Gentile & 
Stone 2005, Μedia Αwareness Νetwork). 
 
Με τα διαδραστικά μέσα, ηλεκτρονικά παιγνίδια και διαδίκτυο, οι επιδράσεις της 
εικονικής βίας στο παιδί είναι πιο σοβαρές. Υπάρχει μεγαλύτερη ενεργητική εμπλοκή 
καθώς τα παιδιά μαθαίνουν δοκιμάζοντας «συμπεριφορικά σενάρια», η συνεχής 
επανάληψη ενισχύει τη μάθηση και επιβραβεύεται η επιθετική συμπεριφορά – η 
επιτυχία (υψηλά σκορ) συνδέεται με επιτυχή επιθετική συμπεριφορά. Αυτοί οι 
παράγοντες διευκολύνουν τη μάθηση και δημιουργούν εξάρτηση (Gentile & 
Anderson 2003 -Young Media Australia και Pediatrics -  Media Violence). 
 
Ωστόσο, πολλές έρευνες αναφέρονται στην αμφίδρομη σχέση της έκθεσης στη βία 
των ΜΜΕ και των επιθετικών συμπεριφορών, σε πιθανές διαφορετικές επιδράσεις 
στην εγκεφαλική ανάπτυξη και δραστηριότητα ανάλογα με το περιεχόμενο των 
παιγνιδιών καθώς και σε άλλους παράγοντες που μπορεί να παρεμβαίνουν, όπως 
επαφή με παραπτωματικούς συνομηλίκους, το οικογενειακό πλαίσιο και ο τρόπος 
ζωής, η ηλικία, η προσωπικότητα του παιδιού κλπ.  (Funk et al 2005, Olson 2004). 
Π.χ. παιδιά κάτω των 8 ετών είναι πιο ευάλωτα καθώς δεν διακρίνουν εύκολα 
φαντασία – πραγματικότητα, όπως και παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα (σε σχετική μελέτη καταγράφονται διαφορετικές αντιδράσεις και 
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επεξεργασία των βίαιων σκηνών σε σύγκριση με παιδιά χωρίς προβλήματα  (Grimes 
et al 1997). 
 
Οι αναφερόμενοι ως σκεπτικιστές του μοντέλου της επίδρασης υποστηρίζουν ότι οι 
περισσότερες μελέτες για την αρνητική επίδραση των ηλεκτρονικών μέσων δείχνουν 
θετική συσχέτιση αλλά δεν αποδεικνύουν αιτιότητα (Goldstein 2000). Επίσης πολλές 
από αυτές έχουν γίνει σε ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες που δεν είναι 
αντιπροσωπευτικές των συνθηκών του ευρύτερου διαπροσωπικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος  (Mackay 2002, Vessey 2000 - M-cyclopedia). 
 
Σύμφωνα με την «Υπόθεση Κάθαρσης» η βία στα ΜΜΕ μπορεί να λειτουργεί ως 
διέξοδος για την επιθετικότητα στην ασφάλεια της εικονικής πραγματικότητας. Ο G. 
Jones, συγγραφέας comic, υποστηρίζει ότι οι βίαιες ιστορίες της ποπ κουλτούρας 
έχουν μια αναπτυξιακή λειτουργία. Η εικονική μάχη και ταύτιση με έναν βίαιο 
πρωταγωνιστή μπορεί να δίνει μια αίσθηση αντίστασης και ελέγχου, να ενισχύει τα 
παιδιά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής  (Media Awareness Network). 
 
Μια άλλη πλευρά είναι ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στην κακοποίηση παιδιών 
και εφήβων. Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω διαδικτύου αναφέρεται ότι 
τα θύματα είναι κυρίως έφηβες και οι περισσότεροι θύτες δεν αποκρύπτουν ότι είναι 
ενήλικες που ενδιαφέρονται για σεξουαλικές σχέσεις. Μισά από τα θύματα ανέφεραν 
ότι αγαπούν ή αισθάνονται στενούς δεσμούς με τους θύτες. Είναι σημαντική η 
διερεύνηση της φύσης και των δυναμικών στη πραγματική ζωή αυτών των σχέσεων 
στο διαδίκτυο μεταξύ εφήβων  (Wolak et al 2004). 
Πολλοί αναγνωρίζουν το θετικό ρόλο των ΜΜΕ στην αποκάλυψη περιπτώσεων 
κακοποίησης, στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη διακοπή της εξάρτησης του 
παιδιού - θύματος από τον θύτη και στη διευκόλυνση της άμεσης επικοινωνίας με το 
παιδί (Hoefnagels & Mudde 2000). Ωστόσο οι σχετικές αποκαλύψεις γίνονται συχνά 
με τρόπο κακοποιητικό και εξευτελιστικό για τα παιδιά - θύματα και οδηγούν σε 
μεγαλύτερο ψυχικό τραυματισμό τους. Η UNISEF δίνει  οδηγίες για την προβολή 
θεμάτων σχετικά με την εκμετάλλευση ή κακοποίηση των παιδιών και την προστασία 
τους από κακή πρακτική των ΜΜΕ (Unesco). 

 

Πρόληψη - Οδηγίες – Προτάσεις 
 
Οι οδηγίες προς τους γονείς περιλαμβάνουν: α) οριοθέτηση του χρόνου ενασχόλησης 
με ηλεκτρονικά μέσα και έλεγχος του είδους τους  β) συζήτηση με τα παιδιά - 
ενημέρωση ότι η βία που προβάλλεται μπορεί να οδηγήσει σε πόνο ή θάνατο στην 
πραγματική ζωή  γ) επιβεβαίωση για την ασφάλεια του παιδιού  δ) συνεννόηση - 
κοινοί κανόνες με άλλους γονείς  ε) εναλλακτικές δραστηριότητες στ) προσοχή για 
σημεία επιθετικών συμπεριφορών, άγχους, διαταραχών  ύπνου  κλπ. (American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry και Pediatrics – Media Violence). 
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Υπάρχουν επίσης οδηγίες για τους δημοσιογράφους και τη βιομηχανία ΜΜΕ (“The 
Media and Children’s Rights” με την υποστήριξη της  UNISEF και Mediawise Trust - 
1999) για  την προβολή θεμάτων σχετικά με την εκμετάλλευση ή κακοποίηση των 
παιδιών, την εικόνα των παιδιών που διαμορφώνεται στα ΜΜΕ, για την προστασία 
τους από κακή πρακτική των ΜΜΕ (εμπιστευτικότητα, ενημέρωση για τις συνέπειες 
δημοσιοποίησης, εμπορική εκμετάλλευση κλπ).  
Επίσης προωθείται η εκπαίδευση (Media Education) στη λειτουργία των μέσων, για 
την επίδραση στις αντιλήψεις των παιδιών για την πραγματικότητα, την ενίσχυση της 
κριτικής παρακολούθησης κλπ. 
Στην Ελλάδα υπάρχει ο Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των ανηλίκων στο 
πεδίο της ραδιοτηλεόρασης  (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν/μίου Αθηνών υπό 
την αιγίδα της Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς - 1999) με οδηγίες για την προστασία των 
ανήλικων τηλεθεατών, την παρουσίαση και συμμετοχή τους στις τηλεοπτικές 
εκπομπές κλπ.  
Προς  τη βιομηχανία ψυχαγωγίας προτείνεται α) η ελαχιστοποίηση της προβολής βίας 
ως μέσο επίλυσης σύγκρουσης, σε αποσπασματικές σκηνές (χωρίς να φαίνονται οι 
επώδυνες συνέπειες), σε σεξουαλικό, κωμικό ή διασκεδαστικό πλαίσιο, με αισθησιακή 
παρουσίαση β) η αποφυγή επιβράβευσης της βίας στα ηλεκτρονικά παιγνίδια  γ)  
αποφυγή ανάμιξης των ειδήσεων με ψυχαγωγικά προγράμματα - προσαρμογή στο 
αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών - εναλλακτικά δελτία ειδήσεων για παιδιά δ) 
διευκόλυνση των γονέων στον έλεγχο π.χ. απλοποιημένα συστήματα μέτρησης με 
βάση το περιεχόμενο  (Pediatrics – Media Violence). 

Συμπερασματικά, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας επαγγελματιών και οργανισμών 
υγείας, εκπαιδευτικών, κυβερνητικών φορέων, επαγγελματιών στα ΜΜΕ κλπ. Είναι 
χρήσιμη μια προσέγγιση του θέματος της βίας στα ΜΜΕ χωρίς αφορισμούς με 
κριτήριο τους αναπτυξιακούς παράγοντες και τις συνθήκες του διαπροσωπικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος.  
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΩ 
 
ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 

Φιλόλογος – Διευθύντρια 7ου Γυμνασίου Ζωγράφου 
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 

 
 
Εισαγωγή 
 

Η  παγκόσμια  κοινότητα  σ’ όλα  τα  επίπεδα  ζει  σ’ ένα  συγκρουσιακό  
περιβάλλον  και συμπεριφέρεται  με  επιθετικότητα  και  βία  παρά  τις  
αντίθετες  προσπάθειες  από  τις συντεταγμένες κοινωνίες. Η σχολική κοινότητα 
ως ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον συνάντησης ζύμωσης και ανάπτυξης δε μένει 
ανεπηρέαστη από τις συγκρούσεις και πολλές φορές εκδηλώνει συμπεριφορές βίας. 
Το σχολείο με τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο καλείται  να διαχειριστεί τις 
συγκρούσεις των μελών του και να διδάξει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των 
διαφορών και αποφόρτισης των αρνητικών συναισθημάτων. Η σχολική βία, στις 
μέρες μας οξύνεται και τυγχάνει ιδιαίτερης προβολής από τα Μ.Μ.Ε. Οι έρευνες 
που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια δεν περιλαμβάνουν ένα 
αριθμό βίαιων περιστατικών τα οποία δεν κοινοποιούνται για να μη στιγματιστεί ο 
θύτης ή το θύμα, η οικογένεια, ή  και το κύρος του σχολείου. Καταγράφουν αύξηση 
σε  κάθε μορφής σχολικής βίας 

 
Μορφές βίας στο Σχολείο 
 
Λεκτική (πειράγματα, προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, ύβρεις, εξευτελισμός, 
ταπείνωση, διάδοση ψευδών σχολίων, αποστολή μηνυμάτων από κινητό και email 
ως και φωτογράφηση). 

Σωματική (χειροδικίες, χαστούκια, λακτίσματα, ξυλοδαρμοί ατομικά και ομαδικά). 
Ψυχολογική (απομόνωση, καταπίεση, εκβιασμός, αποκλεισμός, απειλή κλοπή 
αντικειμένων). 
Σεξουαλική (παρενοχλήσεις λόγω ή έργω, βιασμοί, χειρονομίες). 
Βανδαλισμοί (καταστροφές εξοπλισμού, κτιρίων, αυτοκινήτων εμπρησμοί). 

 
Έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς που διεξήχθη σε πανελλήνιο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα και δημοσιεύτηκε το 2000 έδειξε : 
Ποσοστό μαθητών εμπλοκή σε βίαιο περιστατικό 

23,2%  έχει λάβει ενεργό μέρος σε βίαιο περιστατικό 
11,6%  έχει υπάρξει θύμα 
36,5%  όσων πήραν μέρος σε βίαια γεγονότα είναι αγόρια 
10%  όσων πήραν μέρος σε βίαια γεγονότα είναι κορίτσια 
29%  είναι μάρτυρες βίαιων γεγονότων μεταξύ Ελλήνων 

και αλλοδαπών μαθητών  
58%  μάρτυρες βίαιων γεγονότων στη Θεσσαλονίκη 
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39%  μάρτυρες βίαιων γεγονότων στην Αθήνα 
60%  έχουν αντιληφθεί βία μέσα και έξω από το σχολείο 
21%   έχουν δει περιστατικά καταστροφών στο σχολείο 

Η πλειονότητα των βίαιων περιστατικών (76%) αφορούν βρισιές, απειλές, 
καταστροφές εξοπλισμού, ενώ το 57% αφορούν ξυλοδαρμούς. 

 
Παράγοντες που συμβάλουν στη σχολική βία 

 
Κοινωνικοπολιτικοί:  αλλαγή  στη  σύνθεση  του  πληθυσμού, μετανάστες,  
διαπολιτισμική σύγκρουση, ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, απομόνωση, ελλιπής 
συνεργασία φορέων.  
Οικογενειακοί: κονωνικο-οικονομική κατάσταση της Οικογένειας, αλλαγές στη 
δομή και τις διαπροσωπικές σχέσεις, έριδες, διαζύγια, έλλειψη συναισθηματικής 
καικοινωνικής υποστήριξης των παιδιών από την οικογένεια, ελάχιστος 
διαθέσιμος ποιοτικός χρόνος στα παιδιά, ελλιπής συνεργασία με το σχολείο. 
Εκπαιδευτικοί: τo ανταγωνιστικό πνεύμα στο σύγχρονο σχολείο, η σχολική 
απoτυχία, η απόρριψη, η σχολική διαρροή, η ελλιπής επιμόρφωση  εκπαιδευτικών, 
ανεπαρκείς  υπηρεσίες  με ειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς, υλικοτεχνική υποδομή. 
 
Σύμφωνα  με  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  στο  Παν/μιο  Κρήτης  το  1999  σε 
δείγμα  305  μαθητών  γυμνασίου - Λυκείου  με  επιστημονική υπεύθυνη την 
Βαλεντίνη Ρήγα  για τις εφηβικές συμμορίες και βίαιες συμπεριφορές καταγράφονται 
τα ακόλουθα: 
 

Ποσοστό ευθύνεται 
31,7% το σχολείο και η εκπαίδευση 
30,5% η καταπίεση από τον περίγυρο 
22,9% η προσβλητική συμπεριφορά των καθηγητών τους 
29,5% η παρέα 
4,8% η απέχθειά τους για το σχολείο 

 
 

Το προφίλ του θύτη και του θύματος 
• Άτακτος 
• Απρόσεκτος 
• Ασυνεπής 
• Εριστικός 
• Αψύς 
• Θυμωμένος 
• Πικραμένος 
• Χαμηλής επίδοσης 
• Πρόθυμος να βοηθήσει σε εργασίες του σχολείου 
• Με ελλιπή οικογενειακή στήριξη 
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Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα Σωκράτης / comenius 2.1 το 
2003 έδειξε ότι:  Οι μαθητές- δράστες έχουν αρνητική αντίληψη για το σχολείο  

Περιορισμένο ενδιαφέρον για τα μαθήματα και τη σχολική ζωή 
Πιστεύουν ότι είναι «οι χειρότεροι» από τους συμμαθητές τους 
Αξιολογούν θετικά τη βία και την επιθετική συμπεριφορά 
Αδιαφορούν αν θα τιμωρηθούν η όχι  από το σχολείο. 

 
Πίσω από τη βία και την επιθετικότητα συχνά κρύβεται η απελπισία του παιδιού που 
ζητά αναγνώριση, αγάπη, θαλπωρή. Κρύβεται ο έφηβος που έχει βιώσει 
ενδοοικογενειακή βία. Οι δράστες νοιώθουν θυμό και δεν είναι ικανοί να τον 
διαχειριστούν άλλως παρά μόνο με βία. Αξίζει να τους μάθουμε να συνδιαλέγονται 
και να τους ακούμε. 

 
 
Το προφίλ του θύματος 

• Διστακτικός 
• Χωρίς αυτοπεποίθηση 
• Ευάλωτος 
• Με ελλιπή συναισθηματική οικογενειακή στήριξη 
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
• Χωρίς φίλους 
• Φοβισμένος 

 
 
Διευρωπαϊκή μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2003 για την ποιότητα ζωής των 
παιδιών και εφήβων σε 13 χώρες συμμετείχαν 1200 Έλληνες μαθητές και 
παρουσίασε ο καθηγητής ιατρικής  Ιωάννης Τούντας έδειξε: 

Το  22,5% των Ελλήνων εφήβων βιώνουν εκφοβισμό και απόρριψη 
Συχνότερα θύματα είναι: 
Έφηβοι από οικογένειες  οικονομικά ασθενέστερες 
Έφηβοι οικονομικών μεταναστών 
Έφηβοι με χρόνια προβλήματα υγείας 
Έφηβοι χαμηλού κοινωνικού επιπέδου 

 
Τρόποι αντιμετώπισης 
 
Οι Η.Π.Α.από τη δεκαετία του 70 υποχρεώθηκαν σε χάραξη πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της βίας και των βανδαλισμών στα σχολεία. Η Ευρώπη με το 
θέμα της σχολικής βίας ασχολήθηκε τη δεκαετία του 90, η Ευρωπαική επιτροπή 
παιδείας το 1997 στη διάσκεψη της Ουτρέχτης και μάλιστα με το θετικό όρο 
«ασφάλεια» στο χώρο του Σχολείου και ακολούθησαν οι εθνικές κυβερνήσεις οι 
οποίες και έλαβαν μέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη της βίας. 
Στην Ελλάδα ως σήμερα η σχολική βία δεν αναφέρεται ρητά στις πολιτικές του 
ΥΠΕΠΘ, αλλά αντιμετωπίζεται σφαιρικά μέσα από τους στόχους της εθνικής 
πολιτικής για την παιδεία  που συμβάλλουν  στην  ποιοτική  αναβάθμιση  της  
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εκπαίδευσης (ενισχυτική  διδασκαλία  για  τους αδύνατους μαθητές, προγράμματα 
για τη σχολική και κοινωνική ένταξη παλιννοστούντων και για  ΑΜΕΑ, προγράμματα  
και  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  για  την  ψυχοκοινωνική  υγεία  του παιδιού, για 
δημιουργική απασχόληση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κ.α.) 
Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα βίας στη Βέροια και την Εύβοια κοινή 
ανακοίνωση της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αναφέρει: "η συνεργασία με τους γονείς 
υποτυπώδης. Η στελέχωση του σχολείου με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό 
(ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) είναι ανύπαρκτη. Η προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών με ευθύνη της πολιτείας είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Οι 
υπάρχοντες συμβουλευτικοί σταθμοί νέων υπολειτουργούν και δεν επαρκούν να 
καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Θεωρούμε απαραίτητη την προώθηση 
ολοκληρωμένων καινοτόμων θεσμών για την αντιμετώπιση και αντιστάθμιση των 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών προβλημάτων". 

 

Το ΥΠΕΠΘ με δελτία τύπου την 6-6-2006 και 31-10-2006 απαντά για τις ενέργειές 
του και τους  φορείς που  προσφέρονται  προκειμένου  να  προληφθούν  και  
να  αντιμετωπιστούν φαινόμενα βίας : 
1. Στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό των  Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και 
επέκταση των αρμοδιοτήτων τους και στη Α/βάθμια εκπαίδευση. 
2. Ίδρυση 43 νέων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων 
3. Υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων 
με ευθύνη των υπευθύνων αγωγής υγείας. 
4. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας υλοποίησε προγράμματα με θέμα «διαπροσωπικές 
σχέσεις -  ψυχική υγεία» και «ενίσχυσης πρωτοβουλιών». 
5. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πραγματοποίησε επιμορφωτικά σεμινάρια για 5000 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη την 
περίοδο2005-2006. 
6. Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 
λειτουργεί Κέντρο Πρόληψης και Υγείας «Φίλοι εφήβων». Επίσης λειτουργεί και 
σχολή γονέων. 
 
Προϋποθέσεις για την καταστολή και κυρίως για την πρόληψη της σχολικής βίας: 
1. Συνεργασία γονέων σχολείου και άλλων φορέων. 
2. Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών 
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική πράξη. 
4. Ελκυστικό σχολείο με ενδιαφέροντα προγράμματα. 
5. Καλές πρακτικές και δράσεις. 
6. Υλικοτεχνική υποδομή. 
7. Άσκηση στο διάλογο. 
 
Ως μαχόμενη  εκπαιδευτικός  θεωρώ  ότι  το  δυσκολότερο  να  επιτευχθεί  είναι  η  
καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία Οικογένειας και σχολείου.  Οι γονείς είτε γιατί 
δεν ιεραρχούν στις προτεραιότητες τους την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς 
είτε για αντικειμενικούς λόγους, όπως «μη χάσουν το μεροκάματο» δεν 
εμφανίζονται συχνά στο σχολείο. Τους κατανοούμε και πολλές φορές τους 
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Σ’ αυτό το σημείο θα καταθέσω την εμπειρία μου από το σχολείο μου  
 

Ανθρωπογεωγραφία του Σχολείου 
 
Το Σχολείο που υπηρετώ είναι το 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, φοιτούν 217 παιδιά, 107 
αγόρια, 110 κορίτσια, 64 αλλοδαποί ποσοστό 30%. Οι υπηκοότητες των μαθητών 
είναι 53 Αλβανικής, 1 Ιρανικής, 4 Ουκρανικής, 3 Πολωνικής, 1 Συριακής, 1 
Βουλγαρικής, 1 Σερβικής. 
 
Φοιτούν 45 παιδιά διαζευγμένων γονέων, 4 παιδιά αγάμων μητέρων, 2 παιδιά έχουν 
χάσει τη μητέρα, 3 παιδιά ζουν με τη γιαγιά, 6 παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, 1 παιδί 
ΑΜΕΑ που υποστηρίζεται με παράλληλη διδακτική στήριξη και παιδιά με καρκίνο που 
ζουν στον Ξενώνα «ΦΛΟΓΑ». Έχουν διακόψει τη φοίτηση 2 αγόρια και 2 κορίτσια εκ 
των οποίων 1 αλλοδαπό και 3 ελληνόπαιδες. 
 
Οι μαθητές/τριες που έχουν απασχολήσει το γραφείο για εκφοβισμό ή βίαιη-επιθετική 
συμπεριφορά είναι 8 παιδιά από την Α΄ τάξη, 14 από την Β΄ τάξη και 8 από την Γ΄ 
τάξη, 7 κορίτσια και 23 αγόρια.  
Πολλά περιστατικά βίας δεν καταγγέλονται από τα θύματα φοβούμενοι τις εντός και 
εκτός του σχολείου κυρώσεις. Αρκετές φορές τις επιθετικές συμπεριφορές τους τις 
θεωρούν παιγνίδι. Τα αγόρια είναι συχνότεροι δράστες και θύματα, ενώ τα κορίτσια 
είναι συχνότερα θύματα και από τα δύο φύλα και λιγότερο δράστες. Συνήθεις 
καταγγελίες είναι: ύβρεις για τον ίδιο, τη μάνα του, την οικογένειά του, τη χώρα του, 
προσβλητικά πειράγματα, γραπτά μηνύματα, χειροδικίες, λακτίσματα, χειρονομίες, 
υπονοούμενα, διάδοση φημών, κλοπή αντικειμένων, γράψιμο στους τοίχους και στα 
θρανία. Πολλές φορές οι συγκρούσεις των μαθητών μεταφέρονται από το Σχολείο 
στην παρακείμενη πλατεία και το αντίστροφο με εμπλοκή και των γονιών. Για την 
αντιμετώπιση  των κρουσμάτων της επιθετικής συμπεριφοράς που μας 
καταγγέλλεται ή αντιλαμβανόμαστε πέραν και πριν των προβλεπομένων της κείμενης 
νομοθεσίας εφαρμόζουμε τις εξής καλές πρακτικές οι οποίες άλλοτε αποδίδουν 
πολύ και άλλοτε λιγότερο. Πάντοτε με την  άδεια και συγκατάθεση των γονέων . 
 
Καλές Πρακτικές 

 
1. Ανάθεση στη μαθητική  κοινότητα   να επιλύει τις συγκρούσεις 
2. Μαθητής/τρια «χρεώνεται» να «συγκρατεί»τον επιθετικό συμμαθητή 
3. Μαθητής/τρια  «χρεώνεται» να συμπαραστέκεται διακριτικά στο μαθητή θύμα 
4. Εκπαιδευτικός «χρεώνεται» να στηρίζει μαθητή, δράστη ή θύμα 
5. Ανάθεση ρόλων σε μαθητές εν δυνάμει δράστες ή θύματα 
6. Συνεργασία με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες όσον είναι δυνατόν (ομιλίες ειδικών, 
παραπομπή περιστατικών) για την καταστολή αλλά κυρίως για την πρόληψη  
7. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη ψυχοκοινωνική στήριξη  των παιδιών 
 
Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο  πολιτιστικές εκδηλώσεις με 
διαθεματικό και διαπολιτισμικό περιεχόμενο τις οποίες παρουσιάσαμε στα πλαίσια 
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του  μαθητικού Φεστιβάλ και  λειτούργησαν ως μοχλός ανάπτυξης της 
αυτοεκτίμησης της ετεροαποδοχής της δημιουργίας καλού κλίματος και κυρίως της 
ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών. 

 
Λέξεις Κλειδιά 
 

• Αυτοεκτίμηση 
• Ετεροαποδοχή, ανεκτικότητα 
• Ανάπτυξη Σχέσεων Εμπιστοσύνης 
• Ψυχοκοινωνική στήριξη των Παιδιών 

 
 
Η  μια εκδήλωση είχε τίτλο « Σ’ εσένα που έχεις την έγνοια μάνας» και η άλλη 
είχε τίτλο 
«Φιλία στήριγμα ζωής» 
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Συμμετείχαν 76 μαθητές/τριες, εκ των οποίων 24 αλλοδαποί. Περιελάμβανε 
θεατροποιημένη απαγγελία, τραγούδια, χορευτικό. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος 
Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων 
Ενθάρρυνση των μαθητών και απόκτηση  αυτοεκτίμησης 
Αποδοχή  διαφορετικότητας, ανεκτικότητα 
Στήριξη μαθητών με διαφορετικές κουλτούρες και ιδιαίτερες ικανότητες 
Καταπολέμηση στερεοτύπων 
Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία του σχολείου 
Συνεργασία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, τοπικών φορέων  

 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Τα  παιδιά  μας  μέσα  από  τα  βιβλία  τους  διάλεξαν  κείμενα,  έγραψαν  τις  
σκέψεις  τους, ζωγράφισαν ότι ένοιωθαν, τραγούδησαν και χόρεψαν για να 
εκδηλώσουν τα «πρεπά» σε όσους τους γνοιάζονται και τους στηρίζουν: την 
Παναγία, τη φυσική ή θετή μητέρα, τον πατέρα που έχει διπλό ρόλο, τη 
γιαγιά, τη θεία, τον εθελοντή/τρια που έταξε την ζωή του στην υπηρεσία του 
παιδιού και την αξία της Φιλίας. 
Οι αλλόγλωσσοι μαθητές μας παροτρύνθηκαν να συλλέξουν σχετικά κείμενα 
στη μητρική τους γλώσσα απευθυνόμενοι στους γονείς τους, σε πολιτιστικούς 
συλλόγους, σε πρεσβείες. 
Η προθυμία τω αλλοδαπών γονέων να μας βοηθήσουν ήταν σημαντική 
τους δόθηκε η ευκαιρία να νοιώσουν ότι προσφέρουν στο σχολείο, ότι μας 
είναι χρήσιμοι, δεν πίστευαν ότι θα  άκουγαν στη  γλώσσα  τους  απαγγελίες  
από  τα  παιδιά  τους, ήρθαν  πιο  κοντά  στους καθηγητές, συζητούσαν μαζί 
μας και για άλλα θέματα που τους απασχολούσαν . 
Η επιλογή των παιδιών που  απέδωσαν τα κείμενα δεν έγινε με κριτήριο το 
ταλέντο που διαθέτουν ή δε διαθέτουν αλλά με στόχο να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση, να δείξουν ότι αξίζουν, να νοιώσουν υπεροχή, να συνεργαστούν 
και να αποφορτιστούν από αρνητικά συναισθήματα θυμού, πίκρας, μειονεξίας.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλοδαποί μαθητές μας ενώ ευχάριστα 
συμμετείχαν στη συλλογή του υλικού, με μεγάλη δυσκολία δέχτηκαν να 
παρουσιαστούν σε κοινό, δεν ήταν εύκολο παιδιά με χαμηλά επίπεδα 
αυτοεκτίμησης να πεισθούν ότι θα τα καταφέρουν. Από τις πρώτες πρόβες 
δημιουργήθηκε μια ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ των μαθητών, με ενδιαφέρον 
άκουγαν τις απαγγελίες στις άλλες γλώσσες στην αρχή κρυφογελούσαν, 
αλληλοπειράζονταν, παράλληλα ανεκάλυπταν στους συμμαθητές τους και στους 
εαυτούς του ικανότητες που δε γνώριζαν. Πλησίασαν τους καθηγητές, που τους 
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ενθάρρυναν, ομαδοποιηθήκαμε, τονίσαμε την αξία της διαφορετικότητας, 
θέσαμε κοινό στόχο να καταφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχει 
παρατηρηθεί ότι από την περίοδο που εντατικοποιούνται οι πρόβες αμβλύνονται 
και μειώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών όταν μάλιστα σε μαθητές 
που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά τους έχει ανατεθεί ρόλος. 
 
 
Η Παράσταση 

 
Για την παράσταση ετοιμάσαμε αφίσες, χάρτες, πρόγραμμα και την 
παρουσιάσαμε στο Δημοτικό θέατρο Ζωγράφου και στο Νοσοκομείο Παίδων 
Αγλαΐα Κυριακού σε μια κοινή γιορτή με τα παιδιά του ξενώνα ΦΛΟΓΑ και 
τιμήσαμε τη μάνα και όποιον έχει την έγνοια μάνας για το άρρωστο παιδί. 

 
 
Απόηχος 

 
Τα σχόλια για την εκδήλωσή μας ήταν θετικά. Στο σχολικό συγκρότημα των 
4 Σχολείων έμαθαν ότι ο Μπίμπα δεν είναι απλώς ένας Αλβανός αλλά ένας 
μαθητής που απαγγέλει στη γλώσσα του μηνύματα ζωής, ο Τάσος ψήλωσε από 
το παρατεταμένο χειροκρότημα για την απαγγελία του στη γλώσσα των γονιών 
του, τη νοηματική. Ο ανήσυχος Γρηγόρης ένοιωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για 
τη συμμετοχή του στο στήσιμο της παράστασης. Από την κοινή μας γιορτή στο 
Νοσοκομείο Παίδων οι μαθητές μας εκτίμησαν το αγαθό της Υγείας και 
προσφέρθηκαν να γίνουν εθελοντές οι ίδιοι και οι γονείς τους. 
Η εκδήλωσή μας από τις πρόβες ακόμη άλλαξε το κλίμα του σχολείου 
λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα σε γονείς και σχολείο, σε σχολείο και 
κοινωνία, βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών, γονιών, 
εκπαιδευτικών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης ήταν : 
1. Για τους μαθητές  Απαλλαγή από προκαταλήψεις  

Αποδοχή της ετερότητας 
Ανάπτυξη της Αυτοπεποίθησης - Αυτοεκτίμησης  
Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων  
Συνεργατικότητα 
Υπευθυνότητα 
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

2. Για τους Γονείς   Επικοινωνία και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα 
Ανάπτυξη  σχέσεων εμπιστοσύνης 
Αποδοχή και εκτίμηση του διαφορετικού 

Ανακάλυψαν ικανότητες των παιδιών τους και 
καμάρωσαν 
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Θετική αντίληψη για τα παιδιά τους 
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης 

3. Για τους καθηγητές  Συνεργασία εκπ/κων  γονέων  και φορέων 
Συνεργασία εκπ/κων διαφόρων ειδικοτήτων 
Γνωρίσαμε, πλησιάσαμε, θαυμάσαμε τους μαθητές 

 μας 
Γίναμε πλουσιότεροι 

 
 

 
(Τα τρία τέρατα που εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει προς την 
κατεύθυνση της καταστολής της βίας με καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες 
είναι Ο ΦΟΒΟΣ,Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.) 
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«ΤΑΞΙΚΟΙ» ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 
 

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 
Η οριοθέτηση της σχολικής βίας προσκρούει σε διαφορετικές θεωρίες, 

αντιλήψεις και πρακτικές. Ο κάθε παράγοντας της σχολικής ζωής μπορεί να 
εκλάβει ως έκφραση/ μορφή βίας κάθε αντικανονική, αντισυμβατική ακόμα και 
κάθε μη–αναμενόμενη συμπεριφορά (από την απρεπή εμφάνιση μέχρι το 
ύφος, τη χειρονομία μέχρι την κλοπή και το βανδαλισμό).  

Η βία των λέξεων, των κινήσεων ή των πράξεων, η βία του ενός ή των 
πολλών, η βία της ενηλικίωσης ή της περιθωριοποίησης, του ρατσισμού ή της 
υπεροχής, η γοητεία της βίας, η διαλεκτική της βίας, οι χώροι της βίας, τα 
θύματα της βίας, οι ασκήσεις βίας και η ετικέτα της βίας δεν συνιστούν 
ενδημικό και επιδεινούμενο πρόβλημα αν εμείς δεν συμβάλλουμε στην 
ανάπτυξη και κλιμάκωσή του.  

Η χρησιμοποίηση διαφόρων όχι ισοδύναμων όρων (π.χ. 
καταστροφικότητα, παραβατικότητα, μη-προσαρμογή, απειθαρχία, ανώδυνη 
βία, βιαιότητα και εντέλει εγκληματικότητα) αποδεικνύει την αμηχανία του 
νομοθέτη, του ερευνητή αλλά και του διαχειριστή των εντάσεων στην 
οριοθέτηση και εντέλει την εννοιολόγηση της ενδοσχολικής βίας.  

Το σχολείο οφείλει λοιπόν αφενός να κατανοήσει κι αφετέρου να (μάθει 
να) διαχειρίζεται τις κρίσεις που προκαλούν η ανισότητα, η αδικία και η 
αμάθεια εντός και εκτός «των σχολικών τειχών» (Γ. Πανούσης, 2006).  

Ενώ οι (πολλές φορές πρωτοσέλιδοι) τίτλοι των εφημερίδων σπέρνουν 
τον ηθικό πανικό η περιγραφόμενη «εγκληματικότητα» κινείται την τελευταία 
δεκαετία στα ίδια ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα.  

Ως παραβατική συμπεριφορά οι «κριτές» θεωρούν κακές πράξεις όπως 
π.χ. όταν οι «κρινόμενοι» έχουν καταστρέψει αφύλακτα τετράδια 
συμμαθητών τους, όταν έχουν γράψει συνθήματα στους τοίχους, όταν έχουν 
τηλεφωνήσει «απρεπώς», όταν έχουν κλέψει αφύλακτα αντικείμενα ή όταν 
έχουν χτυπήσει συμμαθητές τους. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι αισθηματικές σχέσεις αποτελούν τον 
κύριο λόγο για τον οποίο μαλώνουν οι μαθητές, ενώ δεν λείπουν καβγάδες για 
αθλητικά, για μαγκιά, λόγω παρεξηγήσεων.  

Η λεκτική βία (64,6% Λύκειο – 56,1% Γυμνάσιο) και οι φθορές (27% 
Λύκειο –19,8% Γυμνάσιο) συνιστούν τις πλέον διαδεδομένες μορφές βίας 
(Αρτινοπούλου, 2001).  

Κι όμως το σχολείο μπορεί να γίνει ένα πεδίο διαλόγου και διαχείρισης 
της βίας αρκεί να γεφυρώσει –και όχι να γκρεμίσει– τη σχέση «οικογενειακό – 
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κοινωνικό περιβάλλον» και «σχολικό περιβάλλον» (με όσα πολιτισμικά 
στοιχεία το καθένα από αυτά φέρει και επιβάλλει).  

Το σχολείο ως μέρος ή και πρόβλημα της γειτονιάς και το αντίστροφο, 
το σχολείο ως σπασμένος καθρέφτης διαλυμένων σχέσεων, αλλά και ο βαθμός 
ένταξης του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα (Gottfredson, 2001), η 
παράδοση, η κουλτούρα στην τήρηση κανόνων του ευρύτερου περιβάλλοντος 
επηρεάζουν πολύ τα τεκταινόμενα εντός των αιθουσών. 

Κουλτούρες του δρόμου, αντι–κουλτούρες και υπο–κουλτούρες 
συναντιώνται μέσα στη σχολική τάξη.  Όλοι τραβάνε τις εντάσεις τους στα 
άκρα καθώς συγκρούονται με την violence des idéaux.  

Τα σχολεία παίρνουν –θέλουν/ δεν θέλουν– το «χρώμα» της γειτονιάς ή 
της πόλης όπου λειτουργούν.  

Η μεταφορά της κοινωνικής βίας στο σχολείο, στο μοναδικό ίσως χώρο 
όπου οι χαμένοι μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους και οι ευάλωτοι την 
αντίστασή τους δεν πρέπει να μας οδηγεί σε λαθεμένα ή γενικής εφαρμογής 
συμπεράσματα. 

Έτσι π.χ. οι «αγώνες των μαθητών» συνιστούν μιαν αντίθεση στην 
αυθαίρετη «διακυβέρνησή τους» (Παπαστυλιανού, 2002) αλλά και στον τρόπο 
μετάδοσης της γνώσης και παίρνουν μορφές ανάλογες με την υπο–κουλτούρα 
του σχολείου ή της μαθητικής κοινότητας. Το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό 
αμφισβητείται και το αξιοκανονιστικό σύστημα, δηλαδή το πλέγμα των αξιών, 
αρχών και ηθών, συνδέεται με ένα πλήθος παραγόντων που άλλοτε έχουν 
ταξικά και άλλοτε ανομικά χαρακτηριστικά. 

Και στις δύο όμως περιπτώσεις η λειτουργία του σχολείου ως αρνητικού 
θεσμού, που δεν επιτελεί την παιδαγωγική αποστολή του, δεν παύει να είναι 
κρίσιμος.  

Στη συνείδηση των βιαιοπραγούντων υπάρχουν και λειτουργούν 
διαφορετικές αναπαραστάσεις (Ι. Τσίγκανου και άλλοι, 2004) που σχετίζονται 
με το status καθενός χωρίς να είναι αμελητέος ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων.  

Η σχολική βία ως «βία που επερωτά» χρειάζεται μια απάντηση διαύγειας, 
δεκτικότητας και διαθεσιμότητας (Selosse, 1998). 

Οι συμμετέχοντες στην ενδοσχολική βία έχουν τους δικούς τους κώδικες 
(απαγορευμένης) επικοινωνίας (secrets indexicaux) προτιμούν για δράση την 
ώρα των διαλειμμάτων, δοκιμάζουν την αν(τ)οχή των μεγαλυτέρων και των 
θεσμών, βγάζουν όλη την έλλειψη αυτοεκτίμησης και αναβαπτίζονται σε 
αυτοσεβασμό μέσα από κρυφές ή τυφλές πράξεις «αντ–εκδίκησης» (Smith 
and alias, 2004).  

Οι στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων πειθαρχίας ή και βίας στα 
σχολεία επειδή συνήθως στηρίζονται σε κατασταλτικά μέτρα αναπαράγουν και 
διαιωνίζουν τη βία.  

Οι ανιχνευτές μετάλλων, η απομάκρυνση των απείθαρχων μαθητών 
(zapping scolaire) ή η ίδρυση ειδικών σχολείων για ταραξίες, η χρήση 
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σχολικών αστυνόμων και η προσφυγή στη δικαιοσύνη όπως και η 
εγκαθίδρυση κανόνων μηδενικής ανοχής, δημιουργούν ένα περιβάλλον 
εμπόλεμης ζώνης και όχι σχολικής ατμόσφαιρας. Η νόμιμη σχολική βία ακόμα 
και στη συμβολική της εκδοχή δεν συνιστά τρόπο αντιμετώπισης του 
φαινομένου της βίας των μαθητών διότι έτσι ανακυκλώνεται και κλιμακώνεται 
η κουλτούρα της επιβολής (Floro, 1996). 

Το σχολείο ως χώρος συμβίωσης και επικοινωνίας είναι ταυτόγχρονα και 
το κατεξοχήν πεδίο διαμόρφωσης συνειδήσεων, αντιλήψεων και πρακτικών 
ήπιας επίλυσης των ενδο–συγκρούσεων.  

Η εξωτερική ασφάλεια του σχολείου (security) που περιλαμβάνει 
προσωπικό ασφαλείας, ηλεκτρονικό έλεγχο και ηλεκτρονικό κλείδωμα των 
χώρων, ειδικά καρτελλάκια με τη φωτογραφία τους που φέρουν οι μαθητές, 
κουμπί συναγερμού στην έδρα του δασκάλου, έλεγχο για ναρκωτικά και όπλα, 
συγκρούεται με την εσωτερική ασφάλεια (safety) ενός χώρου εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που απαιτεί άλλο περιβάλλον και άλλες σχέσεις.  

Ούτε η ποινικοποίηση κάθε αντικανονικής συμπεριφοράς, ούτε ο 
εισαγγελέας ή η αστυνομία του σχολείου, ούτε τα σχολεία – φρούρια, ούτε η 
επαναφορά της βέργας, καλλιεργούν συνείδηση συνύπαρξης.     

Η κοινωνική ομπρέλα προστασίας (community schools) σχετίζεται με τη 
συνευθύνη των κοινωνικών φορέων και όχι με την αστυνόμευση.  

Στο «κοινωνιόγραμμα» του σχολείου, δηλαδή στο δίκτυο αντι-βίας, 
συμπεριλαμβάνονται εκτός του δασκάλου, ο ψυχολόγος, ο σύλλογος γονέων, 
ο σύλλογος καθηγητών, οι σχολές γονέων, οι κοινοτικές διαμεσολαβήσεις, τα 
ΜΜΕ (Trump, 2000).  

Δεν πρέπει να διαλύσουμε το σχολείο για ν’ αντιμετωπίσουμε την 
ενδοσχολική βία. 

Χρειάζεται μια συνέργεια πολλών θεσμών και φορέων για να πεισθούν οι 
νέοι να ξαναγυρίσουν στην κοινωνική συμβίωση χωρίς βία. 

Η βία στο σχολείο δεν εγγράφεται στο κληρονομικό φορτίο του θεσμού. 
Πρέπει το σχολείο να ξαναβρεί την εσωτερική του δημοκρατία (ισότητα, 

διάλογος, ηπιότητα, ελευθερία έκφρασης) και να αναπτύξει δίκτυο κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων να τεθούν σε διάλογο και σε 
έλεγχο και το σχολείο να βοηθηθεί από την τοπική κοινωνία στην υποστήριξη 
των πλέον αδύναμων μαθητών (Πανούσης, 2006).  

Το συστημικό μοντέλο αλλαγής της κουλτούρας της βίας στο σχολείο 
συμπεριλαμβάνει το μαθητικό σύστημα επίλυσης των συγκρούσεων (όπου οι 
διαμεσολαβητές επιλέγονται από τους ίδιους τους συμμαθητές τους και όχι 
από τη διεύθυνση του σχολείου), το παιδαγωγικό/ εκπαιδευτικό (εμπέδωση 
όρων επικοινωνίας και κατανόησης) και αυτό της διαμόρφωσης κοινωνικής 
συνείδησης (μαθήματα ζωής).  
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Αν ο εκπαιδευτικός παροξυσμός οδηγεί (ακόμα και) στο έγκλημα κι αν τα 
εναλλακτικά σχολεία «απελευθερώνουν», αν οι μορφές πρόληψης 
(πρωτογενούς – δευτερογενούς – τριτογενούς) και η ενίσχυση του 
αυτοσεβασμού/ αυτοεκτίμησης αποδίδουν ενώ η πειθαρχία/ η καταστολή/ ο 
στιγματισμός ανακυκλώνουν τη βία, τότε δεν μένει παρά να σταθούμε όλοι 
πλάι (και όχι απέναντι) στα παιδιά μας στην κρίσιμη φάση της ενηλικίωσής 
τους. 
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Ο ΧΩΡΟΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Δρ. ΒΑΒΥΛΗ ΦΑΝΗ  
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ 
 
 
 
περίληψη 
 
Η διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας διέπει την ανθρώπινη ζωή. O 

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και το design γενικότερα επιχειρούν, αγγίζοντας 
μία πληθώρα πιθανών φόβων, να δημιουργήσουν περιβάλλοντα στα οποία το 
συναίσθημα της ασφάλειας να υποστηρίζεται. Στην παρουσίαση αυτή θα 
επιχειρηθεί να συζητηθεί το άλλο άκρο της βίας που είναι η ασφάλεια: η 
ασφάλεια στον δομημένο χώρο της καθημερινότητας και δραστηριότητας των 
παιδιών.  

 
 
 
1. εισαγωγή 
 

Στον πλανήτη που ζούμε, καθημερινά, και παντού υπάρχει αλλά και ελοχεύει o 
κίνδυνος και ο φόβος. Aυτή  η πραγματικότητα διαφοροποιείται σημαντικά 
ανάλογα με το πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο των κοινωνιών. 
Διαφοροποιήσεις επίσης παρατηρούνται ανάλογα με τη γεωγραφία και τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Παρόλο το ότι είναι εύλογο 
και αδιαμφισβήτητο πως υπάρχουν επείγουσες καταστάσεις, οι οποίες 
συνιστούν πολύ ειδικές περιπτώσεις και απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, θα 
μπορούσε κανείς να πει πως ο κίνδυνος είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό, 
συνηθισμένο και καθημερινό. Ίσως ο κίνδυνος να είναι πράγματι η κινητήρια 
δύναμη της ανθρωπότητας 
 
 

194 / Βία, Παιδί, Θεσμοί



 

 
 
 
 
Aπό την αρχή της ύπαρξης του, ο άνθρωπος μετά την ανάγκη για 

εύρεση τροφής και νερού, προσπαθούσε να προστατέψει τον εαυτό του. Η 
ανθρώπινη ιστορία και εξέλιξη δείχνει ότι η ενστικτώδης αυτή ανάγκη 
καθοδήγησε (καθόρισε) τις ανθρώπινες επιλογές και οδήγησε (όπως 
αποδεικνύουν και επιστημονικές έρευνες π.χ. ψυχολογικά μοντέλα) σε μία 
ιεράρχηση αναγκών, όπου η ασφάλεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για 
ένα συναίσθημα διαχρονικό και παγκόσμιο, όπως είναι για παράδειγμα και η 
αγάπη. 

 
2. Ασφάλεια 
 
Ασφάλεια σημαίνει προστασία, γνώση, σταθερότητα, ελευθερία από 

κάθε φόβο και ανησυχία. Μία από τις αρχές που διέπουν την ανθρώπινη φύση 
είναι η διαρκής αναζήτησή της ασφάλειας τόσο στον περιβάλλοντα χώρο αλλά 
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, μέσα μας. 

Αυτό σημαίνει πως η ανάγκη για προστασία δεν σχετίζεται αποκλειστικά 
με το σώμα, αλλά και με την ψυχή, αφού έχει να κάνει με την αίσθηση άνεσης 
και αποβολής του άγχους και της ψυχολογικής πίεσης, έστω κι αν πρόκειται 
απλά για μία ιδέα ή εντύπωση. Αυτό το χαρακτηριστικό καθώς και η 
εκπληκτική δύναμη για επιβίωση που κρύβει ο καθένας μέσα του, ενέπνευσαν 
κατά καιρούς πολλές επιστήμες, όπως την λογοτεχνία, την τέχνη αλλά και τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.  

Η αρχιτεκτονική και γενικότερα το design διαπερνάνε την καθημερινή 
μας ζωή, αγγίζοντας μία πληθώρα πιθανών φόβων επιχειρώντας να καλύψουν 
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το συναίσθημα της ασφάλειας με ποικίλες σχεδιαστικές επιλύσεις. Παράμετροι 
όπως η αποτελεσματικότητα και η εμπιστοσύνη αποτελούν βασικούς κανόνες 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις  και η 
προσεκτική προσέγγιση είναι μεγενθυμένες λόγω της ευαίσθητης ηλικίας.  

Σήμερα ο παιδικός κόσμος βομβαρδίζεται, καθημερινά, από αμέτρητες 
εκφράσεις βίας και ανασφάλειας. Εδώ ο ανθρώπινος φόβος μπορεί να 
αποτελέσει ένα δυναμικό έναυσμα για τη διαρκή βελτίωση του σχεδιασμού. 
Mια διαρκής δημιουργική εξέλιξη με σκοπό την ενθάρρυνση συναισθημάτων 
χαράς, ηρεμίας και πάνω από όλα ασφάλειας. Για κάθε παιδικό φόβο, 
πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι υπάρχει ή ότι μπορεί να αναζητηθεί και η 
αντίστοιχη κατάλληλη σχεδιαστική λύση. H ενσωμάτωση της αναπτυσσόμενης 
τεχνολογίας, των πρωτοποριακών προτάσεων αλλά και του ανθρώπινου 
ενστίκτου, μπορεί να οδηγεί σε βίαιους κόσμους (περιβάλλοντα, βιομηχανικά 
αντικείμενα, παιδικά films, κοκ.) αλλά ίσως και πλησιέστερα σε 
ασφαλέστερους και καλύτερους κόσμους. 

 
 
3. Βεβαιότητες 
 
Αναφέρω σύντομα κάποιες από τις αδιαμφισβήτητες καταστάσεις και 

περιβάλλοντα απόλυτης προστασίας, μη βίας που είναι 
 

o η κοιλιά της μάνας, 
o η φωλιά  
o το καταφύγιο,  
o το ιερό της εκκλησίας κ.ά. με κοινά χαρακτηριστικά τη ζεστασιά, την 

ελευθερία, την ελπίδα. 
o Το σπίτι και την αναμενόμενη σχέση ασφάλειας με το σπίτι. Στο σπίτι 

επίσης νιώθουμε απόλυτα προστατευμένοι και σε κατάσταση 
εμπιστοσύνης.  Είναι ένας ασφαλής χώρος και ένας χώρος  προσωπικής 
έκφρασης 

o η γνώση και οι πληροφορίες, όταν είναι σαφείς και καθαρές, μπορούν 
να προσφέρουν ασφάλεια  
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4. Σχεδιάζοντας χώρους 
 

Τους κόσμους αυτούς των βεβαιοτήτων, τόπους όπου η βία δεν μπορεί να 
υπεισέλθει, τόπους – θησαυρούς για το άτομο επιχειρούμε να προστατέψουμε 
με όποιο κόστος: με εμπνευσμένες κατασκευαστικές επιλύσεις, με νέες 
ανακαλύψεις και καινοτομίες, κ.ο.κ. 
 
Τα υλικά για παράδειγμα. Όλα τα υλικά που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά 
χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν κάποιου είδους προστασία. Έχουμε 
συνηθίσει στην ύπαρξη τους, υπάρχουν παντού γύρω μας και δεν είναι 
απαραιτήτως όλα υψηλής τεχνολογίας.  
 
Σήμερα αναζητούμε συνεχώς υλικά (και υλικά που βασίζονται σε νέα υβριδικά  
συστατικά) με καλύτερη απόδοση και βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Οι 
επιστήμονες των υλικών σαν αλχημιστές του καιρού μας  αλλοιώνουν τις 
ιδιότητες των καθιερωμένων υλικών με εκπληκτικά αποτελέσματα στο 
σχεδιασμό των χώρων που μας περιβάλλουν και μας προστατεύουν – για 
παράδειγμα η πιθανότητα τα φυτικά νήματα να προσφέρουν κάποια 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ίνες γυαλιού διερευνάται εργαστηριακά. 
  
Τα νέα αυτά υλικά μπορούν να βοηθήσουν τον αρχιτέκτονα, τον σχεδιαστή να 
επαναπροσδιορίσει τη λογική, τη διαδικασία άρα και το αποτέλεσμα του 
σχεδιασμού έχοντας κατά νου πάντοτε την ασφάλεια.  
 

Οι παιδιατρικές εγκαταστάσεις υγείας είναι εξίσου πολύπλοκες όπως και 
οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις υγείας. Οι διαφορές βρίσκονται στον τρόπο που οι 
ενήλικες και τα παιδιά χρησιμοποιούν το θεραπευτικό περιβάλλον. Στις 
παιδιατρικές εγκαταστάσεις μια από τις βασικές παραμέτρους στον σχεδιασμό, 
ανάμεσα βέβαια σε άλλες όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός του χώρου 
παιχνιδιού ή τα τελειώματα του κτιρίου, και που αναφέρεται συστηματικά 
στην βιβλιογραφία, είναι η ασφάλεια. 
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5. Συμπερασματικά  
 

 
Σχεδόν κάθε δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη 

σχεδιαστική τάση (έμφαση στον σχεδιασμό). Η συζήτηση για σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές προτάσεις για χώρους για τα παιδιά (παιδιατρικές μονάδες, 
χώρους απασχόλησης & παιχνιδιού κ.ο.κ) μετέβαλε και τις προδιαγραφές 
σχεδιασμού. Ειδικότερα οι τελευταίες προδιαγραφές για κτίρια υγείας για 
παιδιά  επικεντρώνονται στην δημιουργία περιβαλλόντων για (θα αναφερθούν 
κατά ομάδες αν και υπάρχουν αλληλοκαλύψεις): 

• Family-centered care 
• Child-focused care 
• Phychologically supportive spaces 
• Προσβασιμότητα (Accessibility) 

  
Θα αναφερθώ εκτενέστερα στο phychologically supportive spaces. 
 
Μπορεί σύντομα να υποστηριχθεί ότι τα περιβάλλοντα που δρουν 
υποστηρικτικά ως προς την ψυχολογία, εξαρτώνται από την πρώτη εντύπωση 
αλλά και από την γενικότερη “αύρα”. Έτσι    

  
 Οι είσοδοι είναι ζωτικής σημασίας. Προτείνεται η είσοδος να σχεδιάζεται 
σε κλίμακα κατάλληλη για τα παιδιά και έτσι ώστε το εσωτερικό του 
κτιρίου να είναι ορατό καθώς το άτομο προσεγγίζει το κτίριο π.χ. μια 
γυάλινη είσοδος που επιτρέπει την άμεση παρατήρηση του χώλ 
εισόδου (Diaz 1991, 1993),  

 Τα δωμάτια να ταξινομούνται έτσι που να ενισχύουν την territoriality 
(Malkin 1992) 

 Οι χώροι  
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 να ενισχύουν την άνεση, τον έλεγχο  
 να μειώνουν το stress και να δημιουργούνται ζώνες 

«αποσυμπίεσης» 
 να επιδιώκεται «αντι-ιδρυματικός χαρακτήρας» 
 οι επιφάνειες να είναι καθαρές (ειλικρινείς), εξατομικευμένες, 
συνεκτικές, όχι μοδάτες και φιλικές στον χρήστη 

 οι επιφάνειες -οι χώροι να ενισχύουν την συνεργασία, την αρμονία 
 να ελέγχεται ο θόρυβος 
 & γενικότερα οι σχεδιαστικές επιλογές να προσβλέπουν στην ασφάλεια 

 
Επισημαίνεται με έμφαση ότι πρέπει    

• να μην υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στο οικόπεδο (εύκολα 
αναγνώσιμη, προσεγγίσιμη, άνετη, parking, κ.α.) 

• να μην υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στην είσοδο (εύκολα 
αναγνώσιμη, προσεγγίσιμη, άνετη, κ.ά.) 

• να ισχύει ο σχεδιασμός χωρίς εμπόδια (barrier free design) 
• να επιδιώκεται η συνέχεια του χώρου (ροϊκότητα), ίσως και με τη 

xρήση αιθρίων και συχνά αιθρίων πολλών ορόφων  
• o προσανατολισμός (orientation) αν και συνήθως επιτυγχάνεται και με 

δευτερεύοντες τρόπους (π.χ. σήμανση), να είναι βασική επιδίωξη της 
σχεδιαστικής πρότασης (αρχιτεκτονικής λύσης) με τη δημιουργία όγκων 
και κτιρίων αναφοράς (π.χ. communication tower),  

 
 

Τέλος στον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά ανθρωπομετρικά και εργονομικά μεγέθη των 
χρηστών που είναι τα παιδιά 
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Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Η 
ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ, ΩΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ 

 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Αρχιτέκτονας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ. 
 
 
Εισαγωγή 
 

Η διερεύνηση7 που ακολουθεί επισημαίνει, πως κάποιοι χωρικοί 
σχηματισμοί, εφαρμόσιμοι κατά το σχεδιασμό σχολικών κτηρίων, μπορούν να 
ενισχύσουν τη δυνατότητα οικείωσης του χώρου από τους μαθητές. Να 
προσφέρουν συνακόλουθα αυξημένη αντίληψη ομαδικότητας και να 
ευνοήσουν τον περιορισμό των εσωτερικών συγκρούσεων της σχολικής 
κοινότητας, που περιγράφονται ως σχολική βία.  
Με την έννοια αυτή, τα παραδείγματα που ακολουθούν, τα παλιότερα σε 
σχεδιασμό σχολεία Apollo στην Ολλανδία (1980-1983), όπως και το Λύκειο 
Ακροπόλεως στην Λευκωσία (υπό κατασκευήν), αναφέρονται στην χωρική 
προσέγγιση της κοινοτικής δομής και προτείνουν διατάξεις, που επιτρέπουν 
την αμοιβαία διαρκή θέαση ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια.  
Το σχολικό κτήριο αποβαίνει έτσι ανοικτό θέατρο της καθημερινής 
σχολικής ζωής, εντείνοντας τις δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσα 
στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  
 
Σκοπός της διερεύνησης 
 

Ο σκοπός της διερεύνησης περιλαμβάνει τόσο την ειδικότερη χωρική 
αντιμετώπιση της βίας σε σχολικά συγκροτήματα, όσο και τη γενικότερη 
προσπάθεια συσχέτισης θεωρητικών θέσεων από τις περιοχές της ψυχολογίας, 
της θεωρίας της εκπαίδευσης και της αρχιτεκτονικής θεωρίας, οι οποίες 
υποδεικνύουν δυνατότητες γόνιμου συσχετισμού.  
 
Βασική υπόθεση έρευνας 

 

                                                 
7 Η διερεύνηση αυτή, στο τμήμα που αφορά τα σχολεία Apollo, βοηθήθηκε σημαντικά από την έρευνα 
με θέμα «Ο δομικός χώρος ως πεδίο αγωγής», που εκπόνησαν στα πλαίσια των μαθημάτων της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ οι σπουδαστές Χ. Ζαφειρίδης και Ν. Κανέλος, υπό την εκπαιδευτική καθοδήγηση 
του καθηγητού τους Κ. Μωραΐτη, συγγραφέα και της παρούσας εργασίας. Το Λύκειο Ακροπόλεως 
αφορά επαγγελματική πρόταση του συγγραφέα, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Β. Ιερείδη και Κ. 
Χελιδώνη. 
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Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση έρευνας, η αρχιτεκτονική υποβάλλει 
με σαφέστατο τρόπο όρους «ταυτοποίησης»8 με τα πολιτισμικά πρότυπα. 
Αποτελεί ισχυρότατο μέσο κοινωνικής αγωγής, που η θετική παιδαγωγική του 
δράση ή η αρνητική επιβολή του δεν εξαντλούνται βέβαια στα σχολικά 
κτηριακά συγκροτήματα, αλλά αναπτύσσονται στα πλαίσια του συνόλου του 
αστικού και του κοινωνικά διευθετημένου χώρου. 
Η ιδιαίτερη αυτή σημασία των χωρικών δομικών κατασκευών, γίνεται 
εντονότερα εμφανής στην περίπτωση της αρνητικής βίαιης 
έκφρασης.  
Η βία αποκτά χωρική ποιότητα, καταγράφεται στους κτηριακούς τοίχους, 
φθείρει τις κάθε λογής κατασκευές, αποτολμά την άρνηση της αρχιτεκτονικής, 
καθώς ασύνειδα αντιλαμβάνεται πως η ισχύς των προτύπων δεν μπορεί να 
θιγεί, παρά μόνο αν αμφισβητηθεί και η δομική χωρική τους παρουσία. 
 
Ο Ολλανδικός αρχιτεκτονικός «στρουκτουραλισμός» και 
η σχολική αρχιτεκτονική 
 

Κατά την δεκαετία του 1980, η θεωρία του δομισμού, του 
«στρουκτουραλισμού», καθορίζει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια 
σχεδιασμού σχολικών κτηρίων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ίδια όμως θεωρητική 
κατεύθυνση, εφαρμοσμένη σε άλλες γνωστικές περιοχές, περιλαμβάνει 
απόψεις όπως του Jean Piaget (1978, 2001), οι οποίες πέρα από το 
γενικότερο επιστημολογικό τους ενδιαφέρον διαθέτουν ειδικότερη 
επιστημονική αξία στο χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας και των παιδαγωγικών 
θεωρήσεων.  
Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο συσχέτισης, ο όρος «δομικός» πραγματεύεται 
στη διερεύνησή μας σχέσεις νοητικής οργάνωσης, σημαντικές για την εξέταση 
των εκπαιδευτικών διεργασιών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει στην περιοχή 
των κατασκευαστικών πρακτικών διαμόρφωσης του χώρου, τη σημασία της 
έντεχνης οργανωμένης κατασκευής. 
 
 Πρέπει να τονιστεί, πως η συνεισφορά των σύγχρονων 
στρουκτουραλιστών αρχιτεκτόνων, δεν περιορίζεται στην απαίτηση της 
οργανωτικής «τακτοποίησης». Προχωρά περισσότερο, απαιτώντας εύληπτες 
αρχιτεκτονικές δομές, οι οποίες να ευνοούν την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δράσεων. Στα σχολεία που παρουσιάζονται, η απαίτηση αυτή συσχετίζεται με 
την πρόταση ενός οικείου οργανωτικού κέντρου των σχολικών κτηριακών 
δομών, το οποίο συνδέεται με την αντίληψη μιας δρώσας κοινότητας.  
Αυτή η αντίληψη του οικείου κέντρου κοινής παρουσίας και δράσης, ως 
τελικού χώρου αναφοράς μιας εμφανούς, κατανοητής οργάνωσης, αποτελεί το 

                                                 
8 Κατ΄ αντιστοιχίαν προς τους ψυχαναλυτικούς όρους Identifizierung, identification. 
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βασικό θέμα της διερεύνησης μας, θέμα που μπορεί να συσχετιστεί με την 
κατάργηση των άξενων εκπαιδευτικών χώρων και επομένως με την ελάττωση 
των αρνητικών διαθέσεων προς το σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  
 
Τα σχολεία Apollo του στρουκτουραλιστή αρχιτέκτονα Herman 
Hertzberger 
 

Το ειδικότερο αντικείμενο της διερεύνησης αναφέρεται κατ΄ αρχήν 
στην εκπαιδευτική αρχιτεκτονική δυο διαφορετικών σχολικών 
συγκροτημάτων, σχεδιασμένων από τον αρχιτέκτονα Herman Hertzberger, 
που υλοποιούνται ταυτόχρονα, την περίοδο 1980-1983, στο ίδιο οικόπεδο. 
 

Η ανάλυση, η οποία επιμένει στον όρο στρουκτουραλιστική 
αρχιτεκτονική ξεκινά από μια βασική διαπίστωση. Μολονότι τα σχολικά 
κτίρια Willemspark και Montessori που μαζί αποκαλούνται σχολεία Apollo, 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές αρχές διδασκαλίας, εντούτοις σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται με σημαντικές αρχιτεκτονικές ομοιότητες οργάνωσης του 
χώρου. Γιατί; Ο αρχιτέκτονας, ένας από τους σημαντικότερους διεθνώς κατά 
τη μεταπολεμική περίοδο, επιλέγει να χρησιμοποιήσει αρχές σχεδιασμού 
που γι΄ αυτόν διαθέτουν παιδαγωγική αξία γενικότερη από τις 
διδακτικές ιδιαιτερότητες. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως οι αρχές αυτές δεν 
περιορίζονται στο εσωτερικό της αρχιτεκτονικής πρακτικής αλλά επιχειρούν να 
αποκτήσουν γενικότερη παιδαγωγική και κοινωνική αξία, συσχετισμένη με τις 
απόψεις του στρουκτουραλισμού.  
 
Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού των σχολείων  Apollo 
 
 Τα δύο δημοτικά σχολεία Apollo συγκροτούνται από έξι αίθουσες 
διδασκαλίας, μια χειροτεχνίας, βιβλιοθήκη, γραφείο καθηγητών και μικρούς 
βοηθητικούς χώρους (Hertzberger 2003). Εμπλουτίζονται επιπλέον με έναν 
ενιαίο κεντρικό χώρο, ο οποίος υλοποιείται ως κεντρικό κλειστό αίθριο και ο 
οποίος αποτελεί τον βασικό οργανωτικό πυρήνα των σχολείων, γύρω από τον 
οποίο οργανώνονται περιμετρικά οι αίθουσες διδασκαλίας. 
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 Η αρχιτεκτονική αυτή οργάνωση υποστηρίζεται λειτουργικά, 
από τη χρήση του κλειστού κεντρικού αίθριου ως χώρου 
συγκέντρωσης και εκδηλώσεων. Υποστηρίζεται όμως κύρια, εξαιτίας 
της συμβολικής σημασίας του κεντρικού εστιακού χώρου, που 
δηλώνει την ενότητα της σχολικής κοινότητας (Zαφειριάδης & Κανέλος 
2006).  
Είναι χαρακτηριστικό πως ο αρχιτέκτονας σχεδιάζοντας το κεντρικό αίθριο, 
αναφέρεται άμεσα στο πρότυπο της αστικής πλατείας, την οποία 
αντιλαμβάνεται περίπου ως θέατρο των κοινωνικών ηθών, ως χώρο αμοιβαίας 
ποίησης του ήθους των μελών της κοινότητας. Η συσχέτιση αυτή 
επιτυγχάνεται με την αύξηση του ελεύθερου ύψους και τη γυάλινη στέγαση 
του χώρου του κλειστού αιθρίου, ορίζοντας στον πυρήνα του σχολείου τον 
μέγιστο βαθμό δημοσιότητας στα πλαίσια της σχολικής ζωής. Με αυτόν 
τον τρόπο αναδεικνύεται ως κύρια παιδαγωγική λειτουργία, η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης του μαθητή (Τσουκαλά 2000). 

 
 Οι τάξεις εξακολουθούν να εμφανίζονται ως οι βασικοί, διακεκριμένοι 

τόποι της διδασκαλίας. Συσχετίζονται όμως μόνον χάρις στον κεντρικό 
πυρήνα, έτσι ώστε ο σχολικός χώρος να επιβάλλεται ως σύνολο και να 
ενισχύεται ο εύκολος προσανατολισμός και η κίνηση μέσα σ΄ αυτόν.  
Αντίστροφα, ο περίοπτος κεντρικός πυρήνας άλλοτε επιτρέπει στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας να αποστασιοποιούνται στην περίμετρό του, ως θεατές 
και άλλοτε τα καλεί να αναλάβουν κεντρική δράση, ευνοώντας μια συνεχή, 
ακούσια θεατρικότητα, που ενισχύει την κοινωνική διάδραση  
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Η βασική θέση σχεδιασμού αναλυτικότερα 
 
 Αυτό που διακρίνει τα δυο δημοτικά σχολεία Apollo, είναι η προσπάθεια 
του αρχιτέκτονα να προσφέρει κτηριακές δομές, οι οποίες να 
χαρακτηρίζονται από αντιληπτικά εύληπτες, άρα άμεσα κατανοητές 
σχέσεις.  
Η αρχιτεκτονική επομένως εμμονή στον όρο δομισμός, στρουκτουραλισμός 
υπονοεί, όχι απλά την συγκρότηση της δομής, αλλά πολύ περισσότερο την 
προφάνεια των γεωμετρικών και των λειτουργικών της σχέσεων. Αυτός που 
χρησιμοποιεί το κτήριο, πρέπει να μπορεί να διακρίνει ένα οργανωτικό 
«σχήμα», ένα υποκρυπτόμενο ιστόγραμμα με βάση το οποίο συγκροτούνται 
τα επί μέρους μέλη σε σύνολο. Ας θυμηθούμε εδώ, πως ο όρος «σχήμα», 
διαθέτει στα πλαίσια της δυτικής θεωρίας σημαντική παρουσία συσχετισμένη 
με τη διερεύνηση των νοητικών διεργασιών, όπως ήδη αποδεικνύεται από τον 
όρο Schematismus, που εισάγει ο Immannuel Kant. 
 
 Στον αρχιτεκτονικό στρουκτουραλισμό επιπλέον, εμφανίζεται η 
επίγνωση, πως η εύληπτη δομή - σχήμα, δεν μπορεί να περιοριστεί στην 
στατική της απόδοση. Για τον λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί 
αρχιτεκτονικά, η δυναμική της φυσιογνωμία. 
Αλλά και στον Jean Piaget, o όρος «σχήμα» διαθέτει ανάλογο δομικό, 
δυναμικό χαρακτήρα. Αντιστοιχεί σε διαδικασίες διαρκούς μεταλλαγής και 
επανασυγκρότησης, που περιγράφονται καλλίτερα με τον ενεργητικό όρο 
«σχηματοποίηση». Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν νοητικές διεργασίες 
εξίσου δυναμικές, μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται η γνώση και 
πραγματοποιείται και αυτή η κοινωνική αγωγή. 
Κατά τις νοητικές διεργασίες, τα ακατέργαστα ερεθίσματα αναγνωρίζονται και 
κατηγοριοποιούνται - μετατρέπονται σε συγκροτημένες γνωστικές δομές και 
συνιστούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές συμβάσεις των ανθρώπινων 
ομάδων, πριν μεταβληθούν εκ νέου. Επισημαίνεται έτσι, πως η γνωστική 
ανάπτυξη στηρίζεται στην ενεργητική εμπειρία, πως διαθέτει χαρακτήρα 
πραξιακό, ο οποίος δεν αναδεικνύεται μόνο κατά την πρόσκτηση της φυσικής 
ή της λογικο-μαθηματικής γνώσης, αλλά στηρίζει επίσης τη συγκρότηση των 
κοινών κανόνων συμβίωσης. Αυτές όμως οι κανόνες συμβίωσης 
περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, ως συστατικά τους στοιχεία και 
ταυτόχρονα ως εποπτικές τους εκφράσεις, τις υλικές δομικές κατασκευές της 
αρχιτεκτονικής.  
Καταλήγουμε έτσι στη διαπίστωση, πως η αντίληψη της δομικής 
αρχιτεκτονικής οργάνωσης, μπορεί να ευνοήσει την αντίληψη της 
κοινωνικής οργάνωσης και να επιτρέψει την ποιοτική της μετεξέλιξη, 
μέσω της ενίσχυσης των πραξιακών εκείνων συσχετισμών, που 
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ευνοούν τον διαρκή επαναπροσδιορισμό των σχέσεων του ατομικού 
και του ομαδικού.  
 
Το σχολικό συγκρότημα του Λυκείου Ακροπόλεως, στον Στρόβολο 
Λευκωσίας 
 
 Το σχολικό συγκρότημα του Λυκείου Ακροπόλεως, στον Στρόβολο της 
Λευκωσίας των αρχιτεκτόνων Βασίλη Ιερείδη, Κώστα Μωραίτη και Κατερίνας 
Χελιδώνη, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Το σχέδια που παρουσιάζονται (2007) 
αφορούν το μετασχηματισμό δυο παλαιότερων κελυφών και τη συμπλήρωσή 
τους με νέους κτηριακούς σχηματισμούς, ώστε το αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
ως μια εξ ολοκλήρου νέα δομή.  
 

Βασικές ιδέες και στο σχολικό αυτό συγκρότημα υπήρξαν η εύληπτη 
οργάνωση του συνόλου και η έμφαση των χώρων εκείνων, που θα επιτρέπουν 
την έκφραση της κοινής ζωής της σχολικής κοινότητας. Καθώς το κλίμα και οι 
κοινωνικές συνήθειες στο δεύτερο παράδειγμα είναι πολύ διαφορετικές από το 
προηγούμενο βορειότερο παράδειγμα, οι σημαντικότεροι χώροι της κοινοτικής 
αυτής ζωής είναι χώροι ανοικτοί ή ημιυπαίθριοι. Έτσι ως κεντρικό σημείο 
συγκέντρωσης του συγκροτήματος και κοινωνικός «ομφαλός» του, 
ορίζεται η υπαίθρια κεντρική αυλή, η οποία υποστηρίζεται από 
περιμετρικές στοές κατά τις δυο τουλάχιστον πλευρές της. Προς αυτήν 
στρέφονται ο χώρος εισόδου του Λυκείου, το κτήριο διοίκησης, το 
αναψυκτήριο και μέσω αυτού η αίθουσα αθλοπαιδιών, κάποιες από τις 
αίθουσες ειδικών μαθημάτων και το φουαγιέ του χώρου πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
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Συμπερασματικά 
 

Ο B.J. Wadsworth (2003) σχολιάζοντας τη θεωρία του Piaget για τη 
νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη, επισημαίνει πως σύμφωνα με αυτήν  
«κάθε δομή προϋποθέτει μια κατασκευή. Όλες αυτές οι κατασκευές 
δημιουργούνται από προηγούμενες δομήσεις». Προφανώς οι όροι «δομή» και 
«κατασκευή» αναφέρονται σε νοητικές γνωστικές οργανώσεις. Αναφορά η 
οποία δεν μειώνει τη σημασία που διαθέτουν οι υλικές δομές, οι υλικές 
κατασκευές, για την νοητική ανάπτυξη, εν προκειμένω για τη διδασκαλία της 
κοινωνική αγωγής, για τη διδασκαλία των κοινών κανόνων ομαλής συμβίωσης. 
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      Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός-έκθεση με θέμα: 

     «ΤΟ ΠΑΙΔΙ/Ο ΕΦΗΒΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ» 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΤΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
 

Η ιδέα για την διοργάνωση ενός πανελλήνιου καλλιτεχνικού μαθητικού 
διαγωνισμού στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδοψυχιατρικής, 
προέκυψε από την θεώρηση της οργανωτικής επιτροπής ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της βίας θα ήταν σημαντικό να 
περιλαμβάνει με κάποιον τρόπο και το λόγο των παιδιών και των εφήβων, να 
τους παρέχει δηλαδή ένα «βήμα» για να εκφράσουν τις απόψεις τους για αυτό 
το πολυδιάστατο φαινόμενο. Στο διαγωνισμό με θέμα «το παιδί/ ο έφηβος 
μιλάει για τη βία», κλήθηκαν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  είτε με έργα ζωγραφικής, 
σκίτσου ή κόμικς, είτε με κείμενα, πεζά ή ποιήματα. Παρά τις όποιες δυσκολίες 
στη γνωστοποίηση του διαγωνισμού σε όλη την Ελλάδα και παρά την απουσία 
του κινήτρου της βράβευσης  (εκτός από την έκθεση των έργων στη διάρκεια 
του συνεδρίου), η  συμμετοχή των μαθητών ήταν μεγάλη, αποδεικνύοντας για 
άλλη μια φορά την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο θέμα της βίας αλλά 
και τη σοβαρότητα της επίδρασής της στον ευάλωτο ψυχισμό τους. 
              Απεστάλησαν περισσότερα από 500 έργα, δια μέσου των οποίων  τα 
παιδιά και οι έφηβοι  μίλησαν για τον τρόπο που βιώνουν τη βία. Μίλησαν για 
τον εκφοβισμό και την κακοποίηση, σωματική και ψυχολογική, στην 
οικογένεια, στο σχολείο, στις παρέες. Μίλησαν για τον πόλεμο, την 
εγκληματικότητα, το ρατσισμό, τον ανταγωνισμό, τη βία στα γήπεδα και στις 
διαδηλώσεις. Μίλησαν για την εκμετάλλευση των ανθρώπων και των ζώων και 
για την κακοποίηση του περιβάλλοντος. Μίλησαν για τη βία των παιχνιδιών, 
των κόμικς, των ΜΜΕ και των προτύπων που τους παρουσιάζουν. Μίλησαν για 
τη βία των ενηλίκων αλλά και των συνομηλίκων. Μίλησαν για τη δική τους 
βία, ως συνέπεια των δύσκολων συνθηκών που βιώνουν. Εξέφρασαν την 
αδυναμία και τη δύναμή τους, την απελπισία και την ελπίδα τους, τον πόνο, 
τη μοναξιά και την ανάγκη τους για επικοινωνία, τα αναπάντητα «γιατί»  και 
τις δικές τους απαντήσεις, ερχόμενα καθημερινά και με πολλαπλούς τρόπους 
αντιμέτωπα με τη βία. Άλλα μίλησαν με έναν τρόπο καθαρά βιωματικό, άλλα 
με έναν τρόπο κάπως αποστασιοποιημένο. Πολλά παιδιά ήταν φανερά 
επηρεασμένα από τα επίκαιρα εκείνη την εποχή θέματα (όπως τα γεγονότα 
της Παιανίας και η εξαφάνιση του Άλεξ) και τον τρόπο που αυτά 
προβάλλονταν από τα ΜΜΕ. Σε κάποια έργα, σε μία προσπάθεια ίσως να 
ξορκίσουν το κακό, τα παιδιά προσέγγισαν το θέμα δια του αντιθέτου του :  
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μίλησαν για την ειρήνη, την ελπίδα και την αγάπη, απεικόνισαν τον ήλιο, τα 
λουλούδια, την άνοιξη.  

Τα έργα των μαθητών παρουσιάστηκαν σε μια κριτική επιτροπή, στην 
οποία συμμετείχαν οι ακόλουθοι: Ηλιόπουλος Βαγγέλης (συγγραφέας-
εκπαιδευτικός), Ορνεράκης Σπύρος (σκιτσογράφος, ζωγράφος), Σεβαστάκης 
Δημήτρης (ζωγράφος, επίκουρος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π), 
Στεφάνου Μαριάννα (ζωγράφος, υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχολής Σκίτσου «Ορνεράκης»), Τσανίρα Ειρήνη (παιδοψυχίατρος, 
ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια).  Η  κριτική επιτροπή  αντιμετώπισε τα έργα 
ως σύνολο, χωρίς σε γενικές γραμμές να προβεί  σε διαδικασία 
εξατομικευμένης αξιολόγησής τους,  έχοντας την άποψη ότι  κάθε έργο που 
στάλθηκε στο διαγωνισμό αποτελούσε μια σημαντική προσωπική κατάθεση, 
ανεξάρτητα από την αισθητική του αξία ή πρωτοτυπία. Το Σάββατο 9 Ιουνίου 
και ώρα 19:00 με 20:30 στα πλαίσια του συνεδρίου έγινε ένα στρογγυλό 
τραπέζι, στο οποίο τα μέλη της κριτικής επιτροπής σχολίασαν τα έργα και 
μίλησαν για τις σκέψεις, τους συνειρμούς  και τα συναισθήματα που η επαφή 
τους με αυτά τους προκάλεσε. Το ενδιαφέρον είναι ότι, κατ’ αναλογίαν ίσως 
με τον τρόπο που τα παιδιά προσέγγισαν το θέμα στα έργα τους, άλλα μέλη 
της επιτροπής μίλησαν με έναν τρόπο περισσότερο ακαδημαϊκό και 
αποστασιοποιημένο ενώ άλλα με έναν τρόπο βιωματικό και συναισθηματικά 
φορτισμένο. 

Παράλληλα, τα έργα των μαθητών παρουσιάστηκαν σε έκθεση ανοιχτή 
για τους συνέδρους αλλά και το ευρύ κοινό κατά τη  διάρκεια του συνεδρίου 
στο Μέγαρο Μουσικής.  

Για τις υπογράφουσες, μέλη της οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνες 
για το καλλιτεχνικό μέρος του συνεδρίου, η όλη διαδικασία διοργάνωσης του 
διαγωνισμού και της έκθεσης ήταν μια εμπειρία ξεχωριστή. Από την ημέρα 
που πήραμε στα χέρια μας το πλούσιο υλικό μέχρι την ολοκλήρωση του 
στησίματος των έργων στον χώρο της έκθεσης, ανακινήθηκαν μέσα μας 
απρόσμενα συναισθήματα. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που 
αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση ακόμα κι εκείνα τα 
καλλιτεχνήματα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις – κριτήρια που είχαν 
τεθεί για τον διαγωνισμό (εκτός από το όριο ηλικίας), προκειμένου όλα τα 
παιδιά και οι έφηβοι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να βρουν έναν 
χώρο έκφρασης. Ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και έντονο προβληματισμό μας 
προκάλεσε η επαφή με τα έργα εκείνα που προφανώς βασίζονταν σε 
προσωπικές εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας. Μπήκαμε σε δίλημμα για το αν 
θα έπρεπε να εκτεθούν αυτά τα έργα ή αν οφείλαμε κατά κάποιον τρόπο να 
προστατεύσουμε τους νεαρούς δημιουργούς τους από άλλη μια 
«κακοποίηση», αυτή τη φορά μέσω της έκθεσης των έργων τους στα 
βλέμματα του κοινού. Τελικά σκεφτήκαμε να καλύψουμε τα επώνυμα των 
παιδιών και των σχολείων προέλευσής τους, όπου αυτά αναφέρονταν, ώστε 
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όλα τα έργα να εκτίθενται μόνο με το μικρό όνομα και την ηλικία των παιδιών, 
ενώ τα αριθμήσαμε και κρατήσαμε ξεχωριστούς καταλόγους με την 
αντιστοιχία αριθμών – ονομάτων. Πάντως, ακόμη και με αυτή τη ρύθμιση, το 
αίσθημα ευθύνης που νιώθαμε απέναντι σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους 
που συμμετείχαν ήταν πολύ μεγάλο. Υπήρξαν φορές που αναρωτηθήκαμε με 
ενοχή μήπως άθελά μας προκαλέσαμε αναστάτωση καλώντας τους να 
καταθέσουν προσωπικά βιώματα χωρίς να μπορούμε ουσιαστικά να 
προσφέρουμε βοήθεια σε περιπτώσεις που ίσως χρειαζόταν.  

Ωστόσο κύλησε γρήγορα ο καιρός και έφτασε η ώρα της έκθεσης : το 
στήσιμό της  ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία! Συνεπαρμένες από τη 
δύναμη των έργων, και με την πολύτιμη καθοδήγηση της Κλεοπάτρας 
Χατζηγιώση (απόφοιτος γλυπτικής και ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ. του Ε.Μ.Π., 
υποψήφια διδάκτωρ τμήματος Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.) και του Δημήτρη 
Γεωργακόπουλου (εικαστικός, Cheap Art), συνταιριάξαμε τα έργα και μάθαμε 
μικρά εικαστικά μυστικά που τα αναδείκνυαν καλύτερα στο σύνολό τους. 
Παρά την πολύωρη εντατική δουλειά , νιώθαμε πολύ ζωντανές και 
δημιουργικές και ανυπομονούσαμε να μοιραστούμε  την εμπειρία μας με τους 
υπόλοιπους συνέδρους  και το ευρύ κοινό. 

Μα τότε γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και του 
στρογγυλού τραπεζιού για την έκθεση, νιώσαμε πως αυτό δεν ήταν εφικτό; 
Πού «σκάλωσε» αυτό το μοίρασμα; Μήπως ήταν υπερβολικά μεγάλες οι 
προσδοκίες μας; Ευθύνονται άραγε πρακτικοί λόγοι, όπως το ότι δεν 
προβλήθηκε αρκετά η έκθεση και ήταν μικρός ο αριθμός των επισκεπτών της; 
Μήπως ήταν μεγάλη η απόσταση που χώριζε τον χώρο της έκθεσης από τον 
χώρο των συνεδριάσεων; Μήπως, εν τέλει, είναι μεγαλύτερη απ’ όση θα 
θέλαμε η απόσταση ανάμεσα στον λόγο των παιδιών και των εφήβων και στον 
κόσμο των ενηλίκων; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ας κλείσουμε με ένα απόσπασμα από το ποίημα ενός εφήβου: 
«Κύριοι ψυχαναλυτές/ την έρευνά σας παρακαλώ/ στους άρχοντες και 

τους γονείς να στρέψετε/ και την αλήθεια/ σας ικετεύω/ εσείς μην τη 
διαστρέψετε.» 

 
Σημείωση : Πρόθεση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, ήταν και 

παραμένει, να  βρεθούν χορηγοί ώστε  τα έργα να εκτεθούν και σε άλλους 
δημόσιους χώρους καθώς και να εκδοθούν σε   ένα λεύκωμα.  

 
                                                                 Αθήνα, Απρίλης 2009 
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