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ΜΕΡΟΣ Ι
Νόµος και Υγεία, Βία και Επιθετικότητα, Βιολογική και Ψυχολογική Βία
Υπάρχει µια εγγενής ασυµβατότητα ανάµεσα στις έννοιες του Νόµου και της Υγείας. Ο µεν
Νόµος είναι µια κοινωνική κατασκευή, εν πολλοίς αυθαίρετη, βασιζόµενη σε ηθικές παραδοχές
που ως τέτοια οφείλει να είναι κατά το δυνατόν σαφής, οµοιόµορφη και ακριβής. Τα δε
φαινόµενα του χώρου της Υγείας είναι κατ’ εξοχήν βιολογικά φαινόµενα (των ψυχολογικών
συµπεριλαµβανοµένων), αυθύπαρκτα (δεν τα θεσµοθέτησε κανένα έλλογο όν άσχετα µε το αν τα
περιέγραψε η ανθρώπινη δραστηριότητα), εν τέλει «φυσικά» φαινόµενα, στην πλειονότητάς τους
εξατοµικευµένα και µε βαθµό απροσδιοριστίας και συνεχή κατανοµή. Αυτή η εγγενής
ασυµβατότητα αποτελεί κατ΄ εξοχήν την πηγή των πολλαπλών προβληµάτων που ανακύπτουν
κάθε φορά που αντιµετωπίζονται ζητήµατα όπως η βία, ζητήµατα τα οποία αναπόδραστα
εµπλέκουν ταυτόχρονα επαγγελµατίες και του χώρου της Υγείας και τους λειτουργούς του
Νοµικο-δικαϊκού συστήµατος. Έτσι, για παράδειγµα, ενώ η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι από
την σκοπιά των Επιστηµών της Ζωής και της Υγείας φαινόµενο συνεχές και εξατοµικευµένο
(µπορεί, δηλαδή, στην εκτίµηση ενός κλινικού ένας ενήλικας να παρουσιάζει µια εµφανή
ανωριµότητα στην ψυχοσεξουαλική του εξέλιξη ή και τούµπαλιν), για τον Νόµο εν γένει οφείλει
να χαραχθεί ένα όριο, το οποίο να προσδιορίζει την κοινωνικά αποδεκτή ηλικία έγκυρης
πληροφορηµένης συναίνεσης ενός ατόµου στην συµµετοχή του σε σεξουαλικές πρακτικές. Τα
προβλήµατα, µάλιστα, που εγείρονται ως απότοκα αυτής της ασυµβατότητας, δύνανται να
αντιµετωπίζονται ευκολότερα σε ακραίες περιστάσεις (όπως π.χ. στην περίπτωση ενός 7χρονου
ανήλικου παιδιού ή ενός ενήλικα µε βεβαιωµένη νοητική στέρηση, όπου αµφότεροι οι
επαγγελµατίες της Υγείας και της ∆ικαιοσύνης δεν θα συναντήσουν δυσκολίες στο να
συµφωνήσουν στην διαπίστωση της αδυναµίας για έγκυρη συναίνεση). Σε περιπτώσεις, όµως,
µεθοριακού χαρακτήρα (όπως π.χ. στην σεξουαλικότητα της εφηβείας ή µεταξύ των ανηλίκων
κ.ο.κ.), οι δυσκολίες αυτές αναδύονται πολύ µεγαλύτερες, δηµιουργώντας καθηµερινές
δυσχέρειες στην άσκηση των καθηκόντων τους και στους επαγγελµατίες των υπηρεσιών Υγείας
και τους λειτουργούς της ∆ικαιοσύνης.
Μια άλλη πηγή ανάλογων προβληµάτων, σχετιζόµενη µε την προαναφερθείσα, είναι η διάσταση
ανάµεσα στις έννοιες της Βίας από τη µια και της Επιθετικότητας από την άλλη. Από τη µια η
Επιθετικότητα (Aggression ή Aggressiveness) ή και η οµόλογή της έννοια της Εχθρικότητας
(Hostility) αποτελούν ψυχο-βιολογικά χαρακτηριστικά ατόµων δυνάµενα ή όχι να εκφραστούν
συµπεριφορικά, όντας (ανάλογα µε το ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται)
χαρακτηριστικά προσωπικότητας (personality/character traits) ή προδιαθέσεις (dispositions) για
συµπεριφορά. Ως τέτοιες, λοιπόν, η Επιθετικότητα και η Εχθρικότητα είναι ιδιότητες κατ’ εξοχήν
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του βιολογικού κόσµου: ανευρίσκονται στη φύση και σε άλλα εκτός του Homo Sapiens Sapiens
είδη, δεν προϋποθέτουν το Λόγο ή την κοινωνική οργάνωση, δεν εµφανίζουν διαχρονική ή άλλη
κοινωνική διακύµανση (παρά µόνον ως προς τον ορισµό ή την µέτρησή τους που, φυσικά, είναι
πάντα ανθρώπινο, άρα κοινωνικό, εγχείρηµα). Από την άλλη η Βία ως εκπεφρασµένη πια
συµπεριφορά αφενός δεν προϋποθέτει πάντα συντελεστικά άτοµα µε επαυξηµένη προδιάθεση
Επιθετικότητας ή Εχθρικότητας και αφετέρου υποδηλώνει µια ορισµένη πολλαπλότητα επιλογών
που οι φορείς της είχαν στην διάθεσή τους προς επίλυση των όποιων αντιπαραθέσεών τους. Η
Βία είναι κατ’ εξοχήν ανθρώπινη ιδιότητα µη σχετιζόµενη ποσώς µε την ενστικτώδη
επιθετικότητα του ζωικού βασιλείου (που σχετίζεται συνήθως µε την διεκδίκηση τροφής,
ζωτικού χώρου ή δυνατότητας αναπαραγωγής). Η Βία, λοιπόν, είναι «έλλογη» ιδιότητα, υπό την
έννοια ότι οι φορείς της είχαν την δυνατότητα να διοχετεύσουν τις παρορµήσεις, διεκδικήσεις,
αντιθέσεις ή προδιαθέσεις τους σε άλλους τύπους συµπεριφοράς (όπερ και τεκµαίρεται η ευθύνη
για την τελική άσκηση βίας). Προς επίρρωση, δε, τούτων, η ιστορία βρίθει παραδειγµάτων για το
πως το νοήµον ανθρώπινο είδος επέφερε διαχρονικά πολλαπλάσιες καταστροφές από ότι τα
άλογα άλλα βιολογικά είδη, αλλά και για το ότι η εξέλιξη και εκλέπτυνση των µορφών του
Λόγου στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν συνοδεύτηκε κατ’ ανάγκην µε έναν ταυτόχρονο
περιορισµό της εκπεφρασµένης Βίας. Άλλωστε, η Βία ως κοινωνικό και όχι ψυχο-βιολογικό
φαινόµενο, διακυµαίνεται ιστορικά όχι µόνο ως προς την αναγνώριση, την µέτρηση ή την
έκφρασή της, αλλά και ως προς τον «πυρήνα» της «ουσίας» της: υφίστανται εισέτι τρόποι
συµπεριφοράς που µολονότι εµφανώς προκαλούν δυσφορία, δυστυχία και βάσανα σε άτοµα ή
οµάδες ανθρώπων ακόµα και εντός π.χ. του Ευρωπαϊκού πολιτισµού δεν καταχωρούνται κατά
οιονδήποτε τρόπο ως εµπίπτοντες στην έννοια της Βίας. Και ακόµα, η Βία υφίσταται µόνο après
coup διαπιστούµενη (γεγονός που καθιστά την πιστοποίησή της υποκείµενη στις εκάστοτε
κοινωνικές ιεραρχήσεις), ενώ οι όποιες συµπεριφορικές προδιαθέσεις υπάρχουν ανεξαρτήτως
τελικής έκφρασής τους ή όχι. Με λίγα λόγια: η Βία υφίσταται εντός του Λόγου ενώ η όποια
προδιάθεση (Εχθρικότητα, Επιθετικότητα κ.ο.κ.) εντός του Πράγµατος. Είναι, δε, ατυχές το
γεγονός ότι όχι µόνο στην καθ’ ηµέρα πράξη αλλά ακόµα και στο επίπεδο της σχετικής
συζήτησης στην διεθνή επιστηµονική γραµµατεία, συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάµεσα στις
έννοιες αυτές. Έτσι, συµπεράσµατα που αναφέρονται όσον αφορά συµπεριφορικές προδιαθέσεις
προβάλλονται εσφαλµένα ως ισχύοντα για τη Βία και τούµπαλιν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, τα
ερευνητικά αυτά δεδοµένα χρησιµοποιούνται ακόµα και για την αναίρεση της ευθύνης για την
εκδήλωση µιας βίαιης συµπεριφοράς.
Όσον αφορά, δε, στον ορισµό της Βίας, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας διατύπωσε µετά από
σχετική επεξεργασία το 1995 τον παρακάτω συνθετικό ορισµό:
«Βία είναι η εµπρόθετη χρήση φυσικής δύναµης ή εξουσίας, επαπειλούµενη ή
πραγµατική, εναντίον ενός άλλου προσώπου, του ίδιου του εαυτού ή µιας οµάδας
ανθρώπων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την επέλευση ή την αυξηµένη πιθανότητα
επέλευσης, τραυµατισµού, θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, στρεβλής ανάπτυξης ή
αποστέρησης» (W.H.O., 1997).
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο ορισµός αυτός εµπεριέχει ασάφειες και διασταλτικές
διαστάσεις που στην εφαρµογή τους δύνανται να χαρακτηρίσουν ως βίαια καθηµερινά φαινόµενα
της κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι κάθε εγχείρηµα
ορισµού ενός φαινοµένου είναι νοµοτελειακά καταδικασµένο να κινηθεί εντός µιας µεταξύ δυο
πιθανών παρεκκλίσεων, ήτοι εκείνης του «σωβινισµού» (όπου ένας πάρα πολύ «στενός» ορισµός
αποκλείει φαινόµενα που µάλλον θα έπρεπε να περιλαµβάνει) και εκείνης του
«φιλελευθερισµού» (όπου ένας πολύ «ευρύς» ορισµός περιλαµβάνει στην γενικότητά του και
φαινόµενα που δεν θα όφειλε να περιλάβει). Η επιλογή της «φιλελεύθερης» οπτικής υπήρξε από
πλευράς του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας µια επιλογή εµπρόθετη καθώς κρίθηκε ότι το
τίµηµα της γενικότητας δεν µπορούσε να ισοσκελίσει τους πιθανούς κινδύνους από την
δηµοσίευση ενός «στενού» ορισµού που θα «νοµιµοποιούσε» µορφές βίας µη
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συµπεριλαµβάνοντάς της, πράγµα, σε κάθε περίπτωση, ανεπίτρεπτο. Έτσι, ο ορισµός που τελικά
εγκρίθηκε περιέλαβε και τις µορφές επαπειλούµενης άσκησης βίας και εκείνες που τα βλαπτικά
αποτελέσµατα δεν συντελέστηκαν («αυξηµένη πιθανότητα επέλευσης») και τις µορφές βίας κατά
οµάδων ατόµων. Παράλληλα, ο ορισµός αυτός ενισχύθηκε για χρηστικούς λόγους µε σειρά
κειµένων και εργαλείων που καθόριζαν πιο επακριβώς τα διαφορετικά είδη της Βίας (π.χ.
∆ιαπροσωπική, Ενδο-οικογενειακή κ.λ.π.), αλλά και αποσκοπούσαν στην υποβοήθηση
µελετητών και επαγγελµατιών στην άσκηση των καθηκόντων τους παρακάµπτοντας εν µέρει τα
προβλήµατα που απορρέουν από την γενικότητα του ορισµού αυτού.
Πρέπει, τέλος, να γίνει κατανοητό πως σε κάθε περίσταση εκδήλωσης βίας και δη
διαπροσωπικής, εκτυλίσσονται ταυτόχρονα και διαλεκτικά συνδεδεµένα δυο παράλληλα
φαινόµενα: το «φυσικό» - «µηχανικό» γεγονός και η ψυχολογική διαντίδραση των
εµπλεκοµένων ατόµων. Έτσι και στα περιστατικά σωµατικής και στα περιστατικά σεξουαλικής
βίας, αλλά και στα περιστατικά παραµέλησης, µπορεί να συνυπάρχουν και γεγονότα ή
καταστάσεις «βιολογικά» µετρήσιµες - παρατηρήσιµες (κακώσεις, βιασµός, αποστέρηση κ.λ.π.)
και ψυχικές ανταλλαγές µεταξύ των υποκειµένων (ανταλλαγές συναισθηµάτων). Αναγκαστικά,
ενώ οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας θέτουν υπό διερεύνηση κατ’ εξοχήν το ψυχολογικώς
διαµειβόµενο µεταξύ των εµπλεκοµένων, ο Νόµος τείνει να εστιάζει περισσότερο στην
«µηχανική» πλευρά των γεγονότων («τι έγινε;», «πως έγινε;», «ποιος έκανε τι;» κ.λ.π.) ή και στις
άµεσες ή απώτερες επιπτώσεις τους. Οι τελευταίες, αυτές, ωστόσο, δύνανται να επέλθουν είτε εξ
αιτίας των «φυσικών» γεγονότων είτε εξ αιτίας της έντασης των ψυχικών διαντιδράσεων του
βίαιου συµβάντος και των συµπαραδηλώσεών του (π.χ. εκδήλωση απαξίας για το θύµα, εµβίωση
συναισθηµάτων αβοηθητότητας – Helplessness - από µέρους του, διάψευση προσδοκιών και
εµπιστοσύνης προς το θύτη, εµπέδωση στερεοτύπων και ρόλων κ.ο.κ.). Είναι, µάλιστα, δυνατόν
να υπάρξουν περιστάσεις όπου το «φυσικό» - «µηχανικό» γεγονός να ελλείπει εντελώς και η
ένταση και οι χαρακτήρες του ψυχολογικά διαµοιβοµένου φαινοµένου να επιφέρουν τις αυτές
επιπτώσεις («ψυχολογική» βία). Κι ακόµα, η βαρύτητα των όποιων επιπτώσεων, ιδιαίτερα των
απώτερων τέτοιων (που ως επί το πλείστον είναι ψυχο-κοινωνικές) στο θύµα, συνήθως
συναρτάται περισσότερο µε την ψυχική διαντίδραση και λιγότερο µε την παρατηρούµενη
«µηχανική» πράξη. Από αυτό το γεγονός, εκπορεύονται κάποιες πρόσθετες δυσκολίες στην
εκτίµηση και την αντιµετώπιση των περιστατικών Βίας και από τους επαγγελµατίες του χώρου
της Υγείας και από τους λειτουργούς του Νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Η Κακοποίηση – Παραµέληση των Παιδιών ως ιδιαίτερο φαινόµενο
Η κακοποίηση - παραµέληση των παιδιών, τώρα, αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερο φαινόµενο
ανάµεσα στις περιστάσεις άσκησης Βίας, 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, αρκετά νωρίς
στην σχετική συζήτηση πως οι διάφοροι ερευνητές ανά τον κόσµο υιοθετούσαν διαφορετικούς
ορισµούς για το φαινόµενο της κακοποίησης 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
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προέβαλλε στα πλαίσια µιας παγκόσµιας καµπάνιας του για την αναγνώριση του φαινοµένου της
κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών ως προβλήµατος δηµόσιας υγείας (W.H.O., 2001):
«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).
Ένα εξέχον χαρακτηριστικό αυτού του ορισµού είναι η διεύρυνση του πεδίου ορισµού των
πρακτικών της κακοποίησης (µε συµπερίληψη, για παράδειγµα, και των µορφών παραµέλησης
των υγειονοµικών αναγκών των παιδιών, που, άλλωστε, µπορεί να επιφέρουν ισότιµα
επικίνδυνες επιπτώσεις στην ζωή, σωµατική ακεραιότητα και ανάπτυξη ενός παιδιού µε την
άµεση άσκηση φυσικής βίας). Ακόµα, χαρακτηριστικό του ορισµού είναι και η εξίσωση των
πρακτικών είτε η πιθανολογούµενη βλάβη τελικώς επήλθε είτε αυτή θα µπορούσε να επέλθει
(«εν δυνάµει»). Τέλος, το πιο διακεκριµένο γνώρισµα του φαινοµένου της κακοποίησης –
παραµέλησης των παιδιών που ο ορισµός αυτός θέτει είναι ακριβώς η ασυµµετρία της σχέσης
των εµπλεκοµένων: η σχέση «ευθύνης, εµπιστοσύνης και δύναµης» ανάµεσα στο θύτη και στο
θύµα είναι εκείνο που διαφοροποιεί την κακοποίηση – παραµέληση των παιδιών από τις λοιπές
µορφές διαπροσωπικής βίας. Εξάλλου, γι αυτό ακριβώς το λόγο, π.χ. ο «εκφοβισµός» (Bullying),
µολονότι εµπλέκει στο ρόλο του θύτη άλλους ανηλίκους, οι οποίοι, όµως, εξ αρχής βρίσκονται
σε θέση υπεροχής έναντι του θύµατος, θεωρείται γενικά ως µορφή κακοποίησης ενώ άλλα
φαινόµενα (π.χ. ξυλοδαρµοί µεταξύ συνοµηλίκων παιδιών, η εκούσια σεξουαλικότητα µεταξύ
εφήβων κ.λ.π.) δεν εµπίπτουν στον ορισµό αυτό για την κακοποίηση των παιδιών.
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, ψυχολογικές, κοινωνικές και νοµικές παραµέτρους που τα
κρούσµατα κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών παρουσιάζουν. Με αυτήν την έννοια,
απαιτείται και διασυνδετική συνεργασία υπηρεσιών και επαγγελµατιών, αλλά, συχνά, και
εξοικείωση του κάθε εµπλεκόµενου στην ιδιαίτερη ιδιόλεκτο και τις βασικές θεωρητικές
προϋποθέσεις των άλλων εµπλεκοµένων κλάδων και επιστηµών. Έτσι, συχνά, για την
αντιµετώπιση ενός και µόνο περιστατικού απαιτείται η εµπλοκή επαγγελµατιών όπως Ψυχιάτρων
και Παιδοψυχιάτρων, Παιδιάτρων, Νοσηλευτών, Ιατροδικαστών, Ψυχολόγων και Παιδοψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Ειδικών Θεραπευτών, Νοµικών (∆ικηγόρων, ∆ικαστικών
και Εγκληµατολόγων), Αστυνοµικών, Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγών, Κοινωνικών
Επιστηµόνων και Κοινωνιολόγων. Η αναγκαιότητα, µάλιστα, για µια τόσο διευρυµένη
συνεργασία µεταξύ φορέων και επαγγελµατιών, δηµιουργεί έναν επιπλέον κίνδυνο εκτός της
αποτυχίας στην συνεργασία και την συνεννόηση µεταξύ τους, εκείνον της πιθανότητας µιας
«κακής» διεπιστηµονικότητας. Μιας διεπιστηµονικής συνεργασίας, δηλαδή, που αναγάγει το
επίπεδο της γνωσεολογικής µας παρακαταθήκης σχετικά µε το ζήτηµα στον ελάχιστο κοινό
παρονοµαστή των εµπλεκοµένων επιστηµονικών πεδίων και που κατατείνει στην αντικατάσταση
των σχετικών επιστηµονικών γνώσεων µε την επίκληση µιας ασαφούς «κοινής λογικής» που,
συνηθέστατα, απλώς υποκρύπτει ηθικές ή ιδεολογικές προκαταλήψεις των εµπλεκοµένων
επιστηµόνων.
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. Όσον, δε, αφορά στα προσωπικά
χαρακτηριστικά των επαγγελµατιών, η σύµφυση των επιστηµονικών τους γνώσεων µε ηθικές
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στάσεις, ψυχικές εµπειρίες και ψυχολογικές καταστάσεις δεν φαίνεται για την ώρα να µπορεί να
εξαλειφθεί. Παράλληλα, η εµπλοκή µε το Νόµο και η ανάδυση σύµφυτων ζητηµάτων
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθιστά την διαχείριση των υποθέσεων κακοποίησης – παραµέλησης
των παιδιών ακόµα πιο περίπλοκη υπόθεση, κάνοντας ακόµα πιο δυσδιάκριτα τα όρια ανάµεσα
στην εµπειρική γνώση και την υποκειµενικότητα των επαγγελµατιών. 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. Η, δε, συχνή ανυπαρξία
«αντικειµενικών» ευρηµάτων στα περιστατικά κακοποίησης, κάνει αυτή την σύγχυση γνώσεων
και πεποιθήσεων ένα ναρκοθετηµένο και δύσβατο πεδίο για την πλειονότητα των εµπλεκοµένων
επαγγελµατιών.
Σε αυτή την ασαφοποίηση συνέβαλλαν εν µέρει, και οι βαθµιαίες αλλαγές πλαισίου αναφοράς
στο θέµα της κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών. Έτσι, ενώ αρχικά επικρατούσε η
λεγόµενη «Ιατροκεντρική» αντίληψη (όπου πρυτάνευαν οι µονοσήµαντες βιολογικές παράµετροι
του προβλήµατος) κάτω από την έντονη επιρροή του κινήµατος γυναικών και των αντιλήψεων
των κινηµάτων των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 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 κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών να
αντιµετωπίζεται µε χαρακτηριστικά:
•Την «Παιδοκεντρική» αντίληψη, δηλαδή, την αντίληψη ότι τα παιδιά είναι φορείς Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (όπως, άλλωστε, τα περισσότερα κράτη έχουν αναγνωρίσει µέσω της Σύµβασης για
τα ∆ικαιώµατα 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).

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Αντιφάσεις, εµπειρικά δεδοµένα και σύγχρονοι προβληµατισµοί
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
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τεκµηριωµένα δεδοµένα. Στην προσπάθεια αυτή, ωστόσο, αναδείχθηκαν πληθώρα αντιφατικών
στοιχείων, που, µερικές φορές, επιτείνουν την σύγχυση ανάµεσα στους εµπλεκόµενους
επιστήµονες αντί να την εξαλείφουν. Στον παρακάτω Πίνακα 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
Knopp (1984), Hilton &
Murphy et al (1992),
Παρατηρείται πάντα το φαινόµενο
Mezey (1996)
Murphy & Smith (1996),
του «φαύλου κύκλου της βίας» σε
Widom & Ames (1994),
όλους τους πληθυσµούς θυµάτων
Glasser et al. (2001)
Σεξουαλική & Σωµατικής Κα-Πα;
Συνδέεται η εκούσια σεξουαλική
Kendall-Tackett et al.
Rind & Tromovitch
επαφή εφήβων µε µεγαλύτερούς τους (1993), Ondersma et al.
(1998), Coxell et al.
νέους ενήλικες µε αυξηµένη
(1999), Dallam et al. (1999) (1999), Rind et al. (2001)
συχνότητα άµεσων ή απώτερων
ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών
επιπτώσεων;
Συνδέεται η διαδικτυακή παιδοφιλία Hanson & Bussiere (1998), Loussier et al. (2001), Frei
µε την σεξουαλική παραβίαση
Proulx et al. (2000)
et al. (2005)
ανηλίκων;
Kaufman & Charney
Υπάρχουν ειδικά διαφοροποιηµένα
Hulme (2004), Kendall(1999), Glaser (2000),
Tackett (2005)
νευροαπεικονιστικά και
Teicher et al. (2006)
νευροφυσιολογικά ευρήµατα στα
θύµατα Κα-Πα;
Τεκµηριώνεται η ωφελιµότητα της
Jones & Ramchandani
Tebutt et al. (1997),
προληπτικής ψυχοθεραπευτικής
(1999), Trowell et al.
Stevenson (1999)
παρέµβασης στα θύµατα Κα-Πα;
(2002)
Σχετίζεται η εκδήλωση βιαίας
Caspi et al (2002, 2003),
Huizinga et al. (2005),
συµπεριφοράς µε γενετικούς
Foley et al. (2004), KimHaberstick et al. (2005)
παράγοντες;
Cohen et al. (2006)
Συνδέεται η εγκυµοσύνη στην
Moore et al. (1997),
Kirby (1999), Hillis et al.
εφηβεία µε αυξηµένη συχνότητα
Olausson et al. (2001)
(2004)
εµφάνισης Κα-Πα;
Μπορεί ευρήµατα που
Black & DeBlassie (1993), Brown & Finkelhor
επιβεβαιώνονται σε πληθυσµούς
McMillen et al. (1995),
(1986), Beichtman et al.
θυµάτων να προβληθούν στο γενικό
Rodriguez et al. (1996),
(1991, 1992), Jenkins
πληθυσµό;
Holms & Slap (1998)
(1998)
Μπορεί να αναδυθούν ψευδείς
Yapko (1994), Loftus &
Berliner & McDougall
µνήµες Κα-Πα ως αποτέλεσµα
Pickrell (1995), Loftus
(1997), Pezdek & Roe
ψυχοθεραπείας;
(1997), Pope (1998)
(1997), Poter & Marxen
(1998)
Συνδέεται το ιστορικό σεξουαλικής
Najman et al. (2005, 2007) Rind & Tromovitch (2007)
παραβίασης στην παιδική ηλικία µε
την σεξουαλική δυσλειτουργία στην
ενήλικο ζωή;
Μπορεί αναβαθµισµένες και ριζικά
DeSena et al., 2007 (±),
Hoagwood et al., 2001,
τροποποιηµένες υπηρεσίες παιδικής
Barth, 2007
Clark, 2001, Fraser et al.,
φιλοξενίας να παρουσιάσουν
1996, Clark et al., 1994
ισοδύναµα αποτελέσµατα µε την
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αναδοχή (αν και ακριβότερα);
Παρόλα αυτά, ο δρόµος της υποβολής ακόµα και των πλέον «αυτονόητων» θέσεων και
παραδοχών µας στην κρίση της εµπειρικής έρευνας φαίνεται σήµερα µονόδροµος. Αµέσως
παρακάτω θα δούµε πιο αναλυτικά λίγα από αυτά τα ερωτήµατα, αλλά και το πώς οι φαινοµενικά
αντιφατικές απαντήσεις σε αυτά, βαθµιαία συνέβαλλαν στην αποκρυστάλλωση συνεκτικότερων,
αναλυτικότερων και ακριβέστερων θεωρητικών σχηµάτων στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα,
σχηµάτων που περιγράφουν ορθότερα το φαινόµενο της βίας κατά ανηλίκων, φωτίζοντας,
ταυτόχρονα, αθέατες µέχρι τότε πτυχές του.
Υπάρχει ο «φαύλος κύκλος της βίας»;
Ο Knopp ήταν ο πρώτος ο οποίος αρχικά υποστήριξε την θεωρία του «κύκλου της βίας» (Knopp,
1984) σύµφωνα µε την οποία το θύµα στην µετέπειτα ενήλικο ζωή του γίνεται θύτης βίας σε
ανηλίκους. Η, δε, αφετηρία για αυτή την παρατήρηση, υπήρξαν οι θυµατολογικές του µελέτες επί
θυτών, στους οποίους και ανευρέθη αυξηµένη συχνότητα ατόµων µε ιστορικό κακοποίησης κατά
την διάρκεια της δικής τους παιδικής ηλικίας. Στην συνέχεια, σειρά µελετών που διεξήχθησαν µε
αφορµή την αρχική παρατήρηση του Knopp και µε στόχο των περαιτέρω έλεγχο της υποθέσεώς
του (Carson et al., 1989, Mullen et al., 1993, Hilton & Mezey, 1996), επικέντρωσαν στους
άρρενες θύτες, καθώς, όπως φάνηκε το φαινόµενο του «φαύλου κύκλου» αφορούσε κατ’ εξοχήν
εκείνους, ενώ στις περιπτώσεις των γυναικών θυτών δεν µπορούσαν να εξαχθούν συµπεράσµατα
µε τον ίδιο βαθµό βεβαιότητας.
Βασισµένοι, δε, σε αυτήν την διαφοροποίηση, άλλοι ερευνητές, ανέφεραν σειρά
διαφοροποιηµένων χαρακτηριστικών εγγραφής των επεισοδίων βίας στην παιδική ηλικία
ανάµεσα στα δυο φύλα (Carmen et al., 1988, Watkins & Bentovim, 1992). Έτσι, αφενός
προτάθηκε η θεωρία της διαφοροποιηµένης εµβίωσης του τραύµατος ανάµεσα στα δυο φύλα µε
προεξάρχοντα χαρακτηριστικά από την µια την εσωτερίκευση και την επακριβή ανάµνηση των
τραυµατικών γεγονότων στα κορίτσια και από την άλλη την εξωτερίκευση (που έφθανε σε
κάποιες περιπτώσεις σε βαθµό «ανοικτής» διαταραχής στην συµπεριφορά, αλλά και συχνά την
απώλεια µνήµης ή την «θόλωση» των αναµνήσεων σχετικά µε το τραυµατικό γεγονός στα αγόρια
που µερικές φορές συνοδεύονταν από έκδηλη σύγχυση. Φυσικά, οι παραπάνω παρατηρήσεις,
ούτε µονοσήµαντα µπορεί να αποδοθούν σε εγγενή χαρακτηριστικά των δυο φύλων ούτε και ως
τέτοιες µπορούν να προσδιορίσουν την αιτιολογία τους: είναι ανοικτό, δηλαδή, το ερώτηµα σε τι
µπορεί να οφείλεται αυτή η διαφοροποίηση ανάµεσα στα δυο φύλα (γενετικούς, ψυχολογικούς,
κοινωνικούς παράγοντες), παρότι ως εµπειρική παρατήρηση υποδηλώνουν απλώς την περιγραφή
ενός φαινοµένου. Εκτός, δε, των άλλων, οι µελέτες αυτές, εστίασαν το ενδιαφέρον της
επιστηµονικής κοινότητας και στην παρατηρούµενη αυξηµένη διαφυγή στην αναφορά και
καταγραφή κρουσµάτων (ιδιαίτερα σεξουαλικής παραβίασης) επί ανδρών, απότοκο πιθανώς και
του µηχανισµού της ελλειµµατικής ανάµνησης των τραυµατικών γεγονότων. Έκτοτε τα
ευρήµατα αυτά τέθηκαν επανειληµµένα κάτω από τον έλεγχο εµπειρικών ερευνητικών
προσπαθειών όπου και κατά τεκµήριο επιβεβαιώθηκε η θεωρία της διαφοροποιηµένης φυλετικά
εγγραφής µε αυξηµένη συνειδητότητα του τραυµατικού γεγονότος στα κορίτσια, ενώ
παράλληλα, αναφέρθηκε πως αυτά ως θύµατα βίας συχνότερα από ότι τα αγόρια παρουσιάζουν
επιµένουσα παθητικότητα και υποβολιµότητα στην µετα-τραυµατική περίοδο, αλλά και αργότερα
στην µετέπειτα ενήλικο ζωή τους (Fose & Holen, 2007).
Παράλληλα, πλήθος µελετών που ήρθαν στο φως (Condy et al., 1987, Bolton et al., 1989,
Widom, 1989, Widom and Ames, 1994, Glasser et al., 2001, Muphy and Smith, 1996)
επιβεβαίωσαν τις επιφυλάξεις των κριτικών της γενικευµένης εφαρµογής της θεωρίας του
«φαύλου κύκλου» της βίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην σεξουαλική παραβίαση ανηλίκων,
επανατοποθετώντας το ζήτηµα σε πιο οριοθετηµένη βάση. Έτσι, στη βάση των εµπειρικών
ευρηµάτων των µελετών αυτών, ενισχύθηκε µεν η άποψη για ύπαρξη του «κύκλου» αλλά µόνο
επί αρρένων θυτών, µε ανίχνευση, όµως, τουλάχιστον δυο διακριτών οµάδων θυτών (µια µικρή
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µε ιστορικό σεξουαλικής παραβίασης κατά την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και µια
µεγαλύτερη χωρίς τέτοιο επίσηµο ιστορικό, αλλά από οικογενειακά περιβάλλοντα όπου κατά
τεκµήριο κυριαρχούνταν από αυτό που είχε ονοµαστεί από τους κλινικούς ως «αιµοµικτική
ατµόσφαιρα»). Στην, δε, οµάδα των θυτών που ανέφεραν επίσηµο ιστορικό σεξουαλικής
παραβίασης κατά την παιδική τους ηλικία, τεκµηριώθηκε η στατιστική υπεροχή των
περιπτώσεων κακοποίησής τους από γυναίκες ενηλίκους, φωτίζοντας ένα άλλο φαινόµενο
(εκείνο της σεξουαλικής παραβίασης ανηλίκων από γυναίκες – θύτες) που µολονότι µειοψηφικό
σε σχέση µε εκείνο των ανδρών – θυτών, φαίνεται να παίζει κρίσιµο ρόλο στην διαγενεακή
αναπαραγωγή του φαινοµένου. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η συνύπαρξη στις οικογένειες των θυτών
µε επίσηµο ιστορικό σεξουαλικής παραβίασης και άλλων προσδιοριστών (determinants) ενδοοικογενειακής βίας (κοινωνικός αποκλεισµός, παραβατικότητα, αντικοινωνικότητα κ.λ.π.),
αυξάνοντας, έτσι, τις πιθανότητες να ανιχνεύονται στις µέχρι σήµερα πληθυσµιακές έρευνες
δευτερογενείς (πλασµατικές) στατιστικές συσχετίσεις.
Νευροβιολογικά ευρήµατα και κακοποίηση – παραµέληση των παιδιών
Ένα ακόµα ερώτηµα που φαίνεται να σχετίζεται µε την εννοιολογική υπόσταση του φαινοµένου
της κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών και που δείχνει να απασχολεί την διεθνή
βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι το αν και κατά πόσον η έκθεση στην
βία αυτή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας µπορεί να προκαλέσει µόνιµες ή παροδικές
φυσιολογικές αλλοιώσεις στο επίπεδο του βιολογικού υποστρώµατος του εγκεφάλου. Θα πρέπει,
δε, να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον αυτό για τις πιθανές βιολογικές σε επίπεδο εγκεφαλικού
ιστού επιπτώσεις της κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών δεν αναδύθηκε µόνο από την
αυξηµένη σύγχρονη διαθεσιµότητα νευρο-απεικονιστικών τεχνικών κ.λ.π. Μάλλον πολύ
περισσότερο προέκυψε από µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την επιδηµιολογική
καταγραφή δηλωµένων κρουσµάτων παιδικής κακοποίησης και παραµέλησης (που αφορούσαν
κατά τεκµήριο υψηλής και µέσης µόνον βαρύτητας περιπτώσεις) στην αναζήτηση των
βιολογικών επιπτώσεων των «κρυµµένων» περιπτώσεων (πολύ συχνότερα αν και µικρότερης,
συνήθως, βαρύτητας). Ακόµα, δε, και αν οι νεότερες έρευνες που εντοπίζονται εκεί βρίσκουν
µικρότερα ποσοστά βαρειών σωµατικών κακώσεων (π.χ. θάνατοι, σοβαρές αναπηρίες),
αποδεικνύουν την πολύ µεγαλύτερη βιολογική επίπτωση του φαινοµένου, αφού αφορά σε
συγκριτικά πολύ µεγαλύτερο τµήµα του γενικού παιδικού πληθυσµού.
Οι πρώτες απόπειρες, δε, ερευνητικών προσπαθειών για µια τέτοια µελέτη του ζητήµατος
ανέδειξαν µια σειρά από συχνά µεθοδολογικά προβλήµατα. Έτσι, π.χ. αναδείχθηκε η ανάγκη να
αποκλεισθούν περιπτώσεις προϋπαρχουσών νευρολογικών ή αναπτυξιακών διαταραχών από τον
πληθυσµό των ερευνών αυτών, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις από τη µια ούτως ή άλλως
προϋπάρχουν εγκεφαλικές βλάβες και από την άλλη έχει περαιτέρω τεκµηριωθεί ότι τα παιδιά
αυτά αποτελούν συχνότερα θύµατα κακοποίησης ή παραµέλησης. Επίσης, διαφάνηκε η ανάγκη
να αποκλειστούν από τα δείγµατα των ερευνών οι περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες υπήρχε
εµπλοκή χρήσης ουσιών από τις µητέρες των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης, καθώς έχει ούτως ή άλλως τεκµηριωθεί η ύπαρξη µιας σειράς εγκεφαλικών
βλαβών σε αυτές τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως παρουσίας ή µη ιστορικού κακοποίησης. Το πιο
φαινοµενικά παράδοξο, όµως, για µια «παραδοσιακή» αντίληψη των ερευνών του χώρου που
γρήγορα διαφάνηκε ήταν η ανάγκη να αποκλειστούν περιπτώσεις εγκεφαλικής κάκωσης
συνεπεία τραυµατισµού από το υλικό των ερευνών αυτών. Και τούτο γιατί στο βαθµό που οι
µελέτες περιελάµβαναν και θύµατα κακοποίησης µε εγκεφαλικές κακώσεις εισήγαγαν
συστηµατικό σφάλµα στα όποια αποτελέσµατά τους, µετρώντας ουσιαστικά τις επιπτώσεις των
κακώσεων αυτών και όχι της τραυµατικής εµπειρίας της κακοποίησης καθαυτής.
Με την ανάδειξη και σταδιακή αντιµετώπιση των παραπάνω µεθοδολογιών προβληµάτων,
άρχισαν να εκπονούνται περαιτέρω µελέτες που φώτισαν περισσότερο τις µέχρι σήµερα γνώσεις
µας για το ζήτηµα της βιολογικής υπόστασης των επιπτώσεων της πρώιµης έκθεσης των
ανηλίκων σε ένα τόσο τραυµατικό γεγονός όπως η κακοποίηση – παραµέληση. Έτσι,
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αναφέρονται µια σειρά από ευρήµατα νευροαπεικονιστικών και νευροφυσιολογικών ερευνών µε
χρήση µεθόδων όπως οι MRI, fMRI, ECG, PET SCAN κ.λ.π. (Yamawaki, 2005, Glaser, 2005,
Nelson, 2003, Teicher et al., 2003, Schore, 2002, Fishbein, 2000, Glaser, 2000). Τα ευρήµατα
αυτά περιλαµβάνουν:
• Υπερδραστηριότητα - Επικράτηση του ∆εξιού Εγκεφαλικού Ηµισφαιρίου,
• Μείωση του Όγκου της Εγκεφαλικής Ουσίας,
• ∆υσλειτουργίες των νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων Αδρεναλίνης, Νοραδρεναλίνης
και Κορτικοτροπίνης στον άξονα Υποθάλαµος – Υπόφυση,
• Μείωση του µεσαίου τµήµατος του Μεσολοβίου,
• Αλλαγές στην αρχιτεκτονική του Ιπποκάµπου (σχέση µε σύστηµα µνήµης).
Κι ακόµα, σε επίπεδο συµπεριφορικών – νευροφυσιολογικών αποτελεσµάτων αναφέρονται:
• ∆υσλειτουργίες του µηχανισµού αντιµετώπισης του stress (αδυναµία λειτουργίας
µηχανισµού αποφυγής),
• ∆υσλειτουργία µηχανισµού γονεϊκής φροντίδας/κοινωνικών δεσµών (µεσολιµπικό –
µεσοµεταιχµιακό σύστηµα),
• Ερµηνεία αµφιθυµικών προσώπων ως «θυµωµένων» και αυξηµένη αυτόνοµη
δραστηριότητα σε θυµωµένα πρόσωπα,
• Ελαττωµατική λεκτική ικανότητα,
• ∆ιαταραχές προσοχής – συγκέντρωσης, µειωµένη κοινωνικότητα.
Απρόσµενα, δε, µια περαιτέρω ώθηση στην νευροεπιστηµονική έρευνα για την βιολογική
εγγραφή των περιστατικών κακοποίησης σε ανηλίκους, δόθηκε από τις οµόλογες έρευνες στο
πεδίο της ουσιοεξάρτησης. Και αυτό γιατί είναι από µακρού δεδοµένο πως τα δυο αυτά
φαινόµενα (κακοποίησης και ουσιοεξάρτησης) συνδέονται µε διαφορετικές διαδροµές
συνάντησης, αφού αφενός το ιστορικό κακοποίησης – παραµέλησης στην παιδική ηλικία
σχετίζεται στατιστικά µε την µεταγενέστερη χρήση ουσιών στην ενήλικο ζωή, αλλά και
αφετέρου η χρήση ουσιών σχετίζεται µε παραµέληση ή και κακοποίηση παιδιών χρηστών. Με
αυτήν την έννοια η νευροεπιστηµονική έρευνα στράφηκε από νωρίς στην διευκρίνιση πιθανών
κοινών βιοχηµικών και παθοφυσιολογικών µηχανισµών, ή και θεραπευτικών παρεµβάσεων των
δυο αυτών φαινοµένων.
Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγµα, αποδείχθηκε η στατιστικά µεγαλύτερη συσχέτιση του
ιστορικού σωµατικής βίας σε ανήλικα κορίτσια µε µεταγενέστερη ανάπτυξη εξάρτησης, ιδίως
από το αλκοόλ (McMillan et al., 2001), γεγονός που πολύ πιθανόν να έχει σχέση µε τους
διαφοροποιηµένους διαφυλετικά µηχανισµούς εγγραφής των τραυµατικών γεγονότων µε
κυριαρχία της εσωτερίκευσης/απουσίας σύγχυσης & συνειδητότητας και αυξηµένης
υποβολιµότητας στα κορίτσια (Fose & Holen, 2007). Ακόµα, τεκµηριώθηκε η στατιστικά
αυξηµένη πιθανότητα χρήσης ουσιών ως µορφής επανα-θυµατοποίησης γυναικών µε ιστορικό
κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία (Coid et al., 2001) και η συσχέτιση της χρήσης ουσιών
στην εφηβική ηλικία αγοριών που υφίστανται «σωµατική βία χωρίς αφορµή» ή βαριά σωµατική
βία που καταλήγει σε τραυµατισµό» µε ενδιάµεσους προσδιοριστές (mediators) όπως η πτώση
της εκτίµησης της εικόνας του σώµατος και η µείωση των συµπεριφορικών ικανοτήτων σύναψης
διαπροσωπικών σχέσεων (Lau et al., 2002). Ακόµα, φάνηκε ότι όσο περισσότερα τα έτη έκθεσης
στην σωµατική βία στην παιδική ηλικία, τόσο αυξάνονται στατιστικά οι πιθανότητες
µεταγενέστερης χρήσης ουσιών µε mediator την ανάπτυξη καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας (Lo
& Cheng, 2007). Επίσης, σε άλλες έρευνες τεκµηριώθηκε η στατιστική συσχέτιση κακοποίηση
παιδιών και χρήσης ουσιών και αλκοόλ από τους θύτες, ιδιαίτερα τις µητέρες (Sidebotham et al.,
2001), η συσχέτιση χρήσης αλκοόλ, µειωµένων ικανοτήτων προσωπικών δι-αντιδράσεων και
διάπραξης σεξουαλικών αδικηµάτων (Looman et al., 2004), αλλά και το γεγονός ότι
οικογενειακό ιστορικό χρήσης ουσιών (γονέων ή παιδιών), αυξάνει στατιστικά το χρόνο µέχρι
την αποκάλυψη κρουσµάτων σεξουαλικής παραβίασης ανηλίκων (Kogan, 2004). Τέλος, η
ουσιοεξάρτηση και το ιστορικό κακοποίησης φαίνεται να συνδέονται αµφότερα µε καταστάσεις
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µείζονος ψυχοπαθολογίας, καθώς έχουν αναφερθεί αυξηµένα ποσοστά υποτροπών και βαρύτητα
επεισοδίων διπολικής διαταραχής τύπου Ι και σε χρήση ουσιών και σε ιστορικό κακοποίησης
(Nolen et al., 2004), αλλά και έχει αποδειχθεί πως είτε το οικογενειακό ιστορικό γονεϊκής χρήσης
ουσιών είτε το ατοµικό αναµνηστικό κακοποίησης στην παιδική ηλικία αυξάνουν τις πιθανότητες
εµφάνισης διπολικής διαταραχής ταχείας εναλλαγής (rapid cycling) (Kupka et al., 2005).
Με βάση όλα τα παραπάνω, περαιτέρω έρευνες άρχισαν να διερευνούν πιθανούς κοινούς
παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς ανάµεσα στα δυο φαινόµενα. Έτσι, φάνηκε η στατιστική
συσχέτιση του ιστορικού της σεξουαλικής παραβίασης ανηλίκων µε αυξηµένο Τ2-RT στον
σκώληκα της παρεγκεφαλίδας (σχέση µε ντοπαµινεργικά εγκεφαλικά κυκλώµατα) στην fMRI και
αυξηµένη βαθµολογία στην Limbic System Checklist LSCL-33, ενώ παρόµοια ευρήµατα
βρέθηκαν και σε χρήστες ουσιών (Anderson et al., 2002). Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε
αγόρια χρηστών η πατρική παραµέληση στην ηλικία των 10-12 ετών αποτελεί προβλεπτικό
παράγοντα για χρήση ουσιών στα 19 χρόνια σε συνάρτηση µε την υψηλή βαθµολογία στις
κλίµακες νευρο-συµπεριφορικής έλλειψης ορίων και αναστολών και σχετίζεται µε τις λειτουργίες
του προµετωπιαίου λοβού (Turter et al., 2004). Αντίστοιχα, τεκµηριώθηκαν συσχετίσεις χρήσης
ουσιών και παιδικού τραύµατος µε τον έλεγχο της επιθετικότητας και την εκτίµηση της
αντικοινωνικότητας στην προσχολική ηλικία (Trembley et al., 2004).
Όµως τα ερωτήµατα για την βιολογική «εγγραφή» ενός τόσο τραυµατικού γεγονότος όπως η
κακοποίηση – παραµέληση των παιδιών πολύ απέχουν από το να έχουν επιλυθεί µε οριστικό
τρόπο. Θεµελιακά ερωτήµατα παραµένουν ακόµα αναπάντητα καθώς, για παράδειγµα, το κατά
πόσον είναι όλα αυτά τα ευρήµατα «ειδικά», παθογνωµονικά ευρήµατα της κακοποίησης –
παραµέλησης των παιδιών ή, µήπως, είναι µη-ειδικά ευρήµατα κάθε είδους ψυχικού τραύµατος.
Ακόµα, στην περίπτωση που τεκµηριωθεί επαρκώς πως τα ευρήµατα αυτά είναι όντως ειδικά
χαρακτηριστικά της κακοποίησης, τότε µένει να δειχθεί το κατά πόσον υπέχουν σχέση αιτίου,
αποτελέσµατος ή απλής βιολογικής υποστασιοποίησης των όποιων τραυµατικών γεγονότων.
Τέλος, αν τα ευρήµατα αυτά δεν είναι «ειδικά» των περιστάσεων κακοποίησης, αλλά απαντώνται
σε οποιαδήποτε τραυµατική συγκυρία στην παιδική ηλικία, θα πρέπει να διερευνηθεί το κατά
πόσο απαντώνται εξίσου και στις περιπτώσεις που το ψυχικό τραύµα βιώθηκε όντως ως
πραγµατικό γεγονός και στις περιπτώσεις που το ψυχικό τραύµα βιώθηκε ως εάν να υπήρξε
πραγµατικό γεγονός. Ιδιαίτερα, δε, το τελευταίο αυτό ερώτηµα, που πριν την εξέλιξη της
νευροεπιστηµονικής έρευνας, των σύγχρονων γνώσεών µας για την βιοχηµεία του εγκεφάλου και
τις σηµερινές νευρο-απεικονιστικές µεθόδους, είχε πρωτοδιατυπωθεί από τον εισηγητή της
ψυχαναλυτικής θεωρίας S. Freud (ως δίληµµα ανάµεσα στην πρωταρχικότητα της ψυχικής,
εσωτερικής ή της αισθητηριακής πραγµατικότητας), φαίνεται ότι αναπαριστά µια πραγµατική
πρόκληση ακόµα και για το σηµερινό επίπεδο γνώσεων των πλέον σύγχρονων θεωριών των
εµπλεκόµενων επιστηµονικών κλάδων.
Γενετική και Κακοποίηση – Παραµέληση των Παιδιών
Η σύνδεση της κληρονοµικότητας µε την επιθετικότητα και την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς
έχει µακρά ιστορία, συσχετιζόµενη µε την ιστορική εξέλιξη των επικρατούντων κοινωνικών
αντιλήψεων. Ωστόσο, πέρα από θεωρήσεις που µερικές από αυτές σήµερα φαντάζουν είτε ως
καρικατούρες (φυσιογνωµισµός κ.ο.κ.) είτε ως επικίνδυνες φασίζουσες ιδεοληψίες (ευγονική
κ.ο.κ.) είτε ως ξεπερασµένες (χαρακτηριστικό παράδειγµα η σχετική θεωρία του Lambroso), η
ιστορία αυτή πρόσφατα έλαβε µια τελείως διαφορετική τροπή. Λίγο µετά την αρχή της νέας
χιλιετίας µια ερευνητική οµάδα από το Institute of Psychiatry του Λονδίνου ανακοίνωσε την
ταυτοποίηση ενός γονιδίου που φαίνεται πως σχετίζεται µε την έκφραση επιθετικής
συµπεριφοράς σε ανθρώπους (Caspi et al., 2002, 2003). Με την βοήθεια, δε, της σύγχρονης
µεθοδολογίας της πληθυσµιακής γενετικής, τεκµηριώθηκε η στατιστική συσχέτιση της
εκφραζόµενης επιθετικής συµπεριφοράς από τη µια και υπολειπόµενης έκφρασης του αλληλίου
της τριπλέτας του προαγωγού-µεταφορέα της ΜΑΟ-Α (uVNTR) από την άλλη. Ως γνωστόν, το
ένζυµο της ΜΑΟ-Α φαίνεται να σχετίζεται µε τον µεταβολισµό του νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη
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που εµπλέκεται σε µια σειρά θυµικές λειτουργίες και στην φυσιολογική λειτουργία, αλλά και σε
παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου ψυχισµού (αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές,
αυτοκτονικότητα κ.λ.π.). Το, δε, πληθυσµιακό δείγµα της έρευνας αυτής αφορούσε οµάδα
ενηλίκων της Ν. Ζηλανδίας. Η δηµοσίευση αυτή δηµιούργησε φυσικά ποικίλες και αντιφατικές
αντιδράσεις, αλλά, σε κάθε περίπτωση, κινητοποίησε σειρά ερευνητών σε όλο τον κόσµο. Τα
νεότερα αποτελέσµατα δεν άργησαν να δηµοσιοποιηθούν αποσαφηνίζοντας κάπως περισσότερο
την σχέση αυτή. Έτσι, δυο παράλληλες µελέτες ανέφεραν την µη αναπαραγωγή των παραπάνω
ευρηµάτων σε δείγµατα παιδιών και εφήβων λευκών Καυκάσιων, υποδηλώνοντας είτε την
πιθανή ειδική λειτουργία του εν λόγω γονιδίου µόνο σε κάποιους πληθυσµούς (προφανώς σε
σχέση µε το ειδικό τους γενετικό υπόστρωµα) είτε την πιθανή συσχέτιση της φαινοτυπικής
έκφρασης του γονιδίου µε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (Huizinga et al., 2005,
Haberstick et al., 2005). Μια ακόµα µελέτη (Widom & Brzustowicz, 2006), επιβεβαίωσε την
διαφοροποίηση της φαινοτυπικής - συµπεριφορικής έκφρασης των φορέων των γονιδίων ΜΑΟΑ σε πληθυσµούς που αποτελούνται από λευκούς και µη-λευκούς, ενισχύοντας, έτσι, την
θεώρηση πως άλλοι παράγοντες µπορεί να δρουν είτε πυροδοτώντας είτε επιτρέποντας στο
γενετικό υλικό να προκαλέσει ή όχι επιθετική συµπεριφορά. Παράλληλα, διερευνήθηκε και
τεκµηριώθηκε η διαφοροποίηση της φαινοτυπικής - συµπεριφορικής έκφρασης των γονιδίων της
ΜΑΟ-Α ανάµεσα σε άνδρες – γυναίκες (Huang et al., 2005). Και µόνο το γεγονός αυτό, έθεσε
σοβαρές υπόνοιες για την αναγκαιότητα και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην τελική έκφραση
της βίαιης συµπεριφοράς, καθώς αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο η διαφοροποίηση ανδρών –
γυναικών να αποδοθεί αποκλειστικά σε ορµονικούς ή άλλους βιολογικούς παράγοντες.
Αντίθετα, άλλες έρευνες επιβεβαίωσαν την θεωρία της αναγκαιότητας δι-αντίδρασης γενετικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων για να προκληθεί συµπεριφορική έκφραση των εν λόγω
γονιδίων (Kaufman et al., 2000, Nilsson et al., 2005). Έτσι, προέκυψε η πλέον σύγχρονη
αντίληψη για το θέµα που απέχει, φυσικά, πολύ και από τις απλοποιηµένες θεωρίες της
«κληρονοµικότητας» των αρχών του αιώνα, αλλά και από τις επίσης απλουστευτικές αντιλήψεις
που εµπνευσµένες από το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού ήθελαν τον άνθρωπο ως tabula raza
υποκείµενο αποκλειστικά σε περιβαλλοντικές επιδράσεις. Από ότι υποδηλώνουν τα µέχρι
σήµερα εµπειρικά δεδοµένα είναι µάλλον απαραίτητος ο συνδυασµός της µειωµένης έκφρασης
των γονιδίων ΜΑΟ-Α (γενετικός παράγοντας) µαζί µε την επίδραση πρώιµων τραυµατικών
εµπειριών του θύτη (περιβαλλοντικός παράγοντας) για την τελική φαινοτυπική έκφραση της
βίαιης συµπεριφοράς (Foley et al., 2004). Και ακόµα, η «διαλεκτική» γενετικού υποστρώµατος
και πρώιµων περιβαλλοντικών εµπειριών φαίνεται να παίζει ευρύτερο προσδιοριστικό ρόλο στην
έκβαση σειράς φαινοµένων σχετικών µε την βία κατά ανηλίκων όπως π.χ. η πιθανή
τροποποιητική παρεµβολή των γενετικών παραγόντων και στην εκδήλωση του «κύκλου της
βίας» αλλά και στην εµφάνιση ή µη απώτερων ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων της κακοποίησης –
παραµέλησης των παιδιών (Cicchetti & Blender, 2004, Feigin, 2005, Joyce et al., 2006), καθώς
έχει από µακρού παρατηρηθεί πως όλα τα θύµατα δεν εµφανίζουν του ίδιου βαθµού ευαλωτότητα
ως προς τις τελευταίες.
Σηµαντικές, ωστόσο, υπήρξαν και οι ψυχο-ιατροδικαστικές επιπτώσεις των ανωτέρω εµπειρικών
ευρηµάτων. Έτσι, από την στιγµή που πρωτοδηµοσιεύτηκαν οι µελέτες του Caspi και
συνεργατών, υπήρξαν φαινόµενα καταδίκων που ζητούσαν να υποβληθούν σε έλεγχο DNA για
να «αποδειχθεί» η φερόµενη αθωότητά τους, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έγινε έντονη
συζήτηση στους κόλπους των εκάστοτε Αρχών για το κατά πόσον θα έπρεπε η πλευρά της
Πολιτείας να αξιώνει µια τέτοια εξέταση, ενώ σε µερικές Πολιτείες των Η.Π.Α. στις οποίες η
επιβολή της θανατικής ποινής προϋποθέτει (στο σκεπτικό της απόφασης) την επιρρέπεια του
κατηγορουµένου να επαναλάβει τις κακουργηµατικές του πράξεις, ο έλεγχος για το αλλήλιο του
συγκεκριµένου γονιδίου της MAO-A συζητήθηκε ως εξέταση που θα τεκµηρίωνε το «ανίατο»
της επιρρέπειας ενός ατόµου στην διάπραξη βίων εγκληµατικών πράξεων (Appelbaum, 2005).
Παράλληλα, οι µελέτες που ανέδειξαν πως η βιολογική (γενετική) εαλωτότητα κάποιων θυµάτων
βίας στην µετέπειτα ανάπτυξη απώτερων ψυχο-κοινωνικών διαταραχών της κακοποίησης,
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δυνητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια µετατόπιση της ευθύνης από τον θύτη στο θύµα.
Τα ερωτήµατα αυτά είναι δυνατόν να απαντηθούν µόνο στο πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαµε
ευθύς εξαρχής. ∆ηλαδή, αν και στο βαθµό που οι όποιες εµπειρικές έρευνες στην
πραγµατικότητα δεν µετρούν παρά την επιθετικότητα ή την εχθρικότητα, ως κατ’ εξοχήν
συµπεριφορικές προδιαθέσεις της εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς, είναι πρόδηλο ότι αυτή
καθαυτή η βία δεν µπορεί παρά να εκδηλώνεται ή όχι σε συσχέτιση µε πλειάδα περιβαλλοντικών
επιδράσεων. Με αυτήν την έννοια, και η ατοµική ευθύνη δεν εξαφανίζεται, και η γενετική και
λοιπή εµπειρική έρευνα εντάσσεται εντός ενός εννοιολογικού πλαισίου όπου δεν θα πρέπει να
θεωρούνται οι θύτες ως «ανεύθυνοι», τα θύµατα ως «ευάλωτα» και οι κατηγορούµενοι ως
«ένοχοι» επειδή τυγχάνει να εµπίπτουν σε κάποιες συγκεκριµένες βιολογικές κατηγορίες.
Ανάκληση µνηµονικού υλικού τραυµατικών γεγονότων κατά την διάρκεια ψυχοθεραπείας
Ένα ακόµα ζήτηµα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας,
αλλά και τους φορείς απονοµής της δικαιοσύνης είναι εκείνο της πιθανότητας ψευδών
αναµνήσεων κακοποίησης – παραµέλησης (ιδιαίτερα σεξουαλικής παραβίασης από γονείς και
φροντιστές) κατά την διάρκεια των παιδικής ηλικίας ενηλίκων και πιο ειδικά ενηλίκων υπό
κάποιας µορφής ψυχοθεραπεία. Και επειδή πολλές από αυτές τις περιπτώσεις επέφεραν
δικαστικές αντεγκλήσεις και διεκδικήσεις απέναντι σε ψυχοθεραπευτές που φέρονταν ως
υπεύθυνοι για την υποβολή των ψευδών αυτών αναµνήσεων στους θεραπευόµενούς τους, το
ζήτηµα απασχόλησε φορείς όπως η Αµερικανική και η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία. Οι δυο
αυτές επιστηµονικές – επαγγελµατικές ενώσεις σχεδόν ταυτόχρονα συνέστησαν Οµάδες
Εργασίας Εµπειρογνωµόνων για να µελετηθεί το όλο θέµα, Οµάδες στις οποίες ετέθησαν έξι
άξονες ερωτηµάτων, ήτοι:
•∆ιαφέρουν οι τραυµατικές µνήµες από τις υπόλοιπες;
•Λησµονούνται οι τραυµατικές µνήµες µερικά ή ολικά; Μπορούν, δε, να ανακτηθούν
αξιόπιστα στην διαδικασία της θεραπείας;
•Τι ψυχολογικοί µηχανισµοί εµπλέκονται; Ποια η υπόσταση της απώθησης και της
αποσύνδεσης;
•Μπορεί ψευδείς µνήµες να βιώνονται ως αληθείς;
•Μπορούν οι ψευδείς µνήµες να διακριθούν από τις αληθινές;
•Κάποιες θεραπείες χρησιµοποιούν τεχνικές που µπορεί να παραπλανήσουν τους
θεραπευόµενους;
Παρά, δε, την επιστράτευση των πλέον καταξιωµένων επιστηµόνων στο χώρο, η έρευνα
κατάληξε στην διαπίστωση πως περίπου….ήταν αδύνατο στην παρούσα φάση να εξαχθούν
µόνιµα και καταληκτικά συµπεράσµατα, πως υφίσταται σοβαρή πιθανότητα όλων των
περιγραφόµενων ενδεχοµένων και πως µε το σηµερινό επίπεδο εµπειρικών γνώσεων και
θεωρητικών προϋποθέσεων δεν είναι δυνατή η διατύπωση απολύτως διαγνωστικών διακριτικών
χαρακτηριστικών όσον αφορά στις παιδικές αναµνήσεις κακοποίησης των ενηλίκων (American
Psychological Association’s Working Group, Final Report, 1995, British Psychological Society’s
Working Group, 1995).
Το ζήτηµα, δε, φαίνεται να είναι ακόµα πιο περίπλοκο, δεδοµένων και ποικίλων άκρως
αντιφατικών ερευνητικών δεδοµένων που έκτοτε ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας, όπως, για
παράδειγµα, ερευνών που υποδήλωσαν πως, ενώ κάποιοι ενήλικες µπορεί να ανασύρουν ψευδείς
αναµνήσεις κακοποίησης, τα «πραγµατικά» θύµατα συχνά τείνουν να «ξεχνάνε»! Για
παράδειγµα σε 20ετή προοπτική έρευνα θυµάτων (Widom, 1997) αναφέρεται ότι το 40% των
παιδιών που υπέστησαν σωµατική κακοποίηση και το 37% των παιδιών που υπέστησαν
σεξουαλική κακοποίηση δεν ανέφεραν ιστορικό κακοποίησης σε σχετική συνέντευξη. Κι ακόµα,
σε 17ετή προοπτική έρευνα θυµάτων (Bremner et al., 1997) αναφέρεται ότι το 12% των θυµάτων
δεν αναφέρει κανένα µνηµονικό ίχνος κακοποίησης, το 11% αναφέρει άλλο συµβάν
κακοποίησης από αυτό που είχε καταγραφεί, ενώ ένα άλλο 10% αναφέρει περίοδο πλήρους
λήθης του συµβάντος που έχει αποδράµει.
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Εκτός, όµως, από αυτά, διαπιστώθηκε σε επανειληµµένες µελέτες ένας πλήρης «κύκλος»
διάσχισης – αµνησίας – φαντασίας - σεξουαλικής παραβίασης κατά την διάρκεια της παιδικής
ηλικίας. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε πως η ύπαρξη ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης στην
παιδική ηλικία, σχετίζεται στατιστικά µε αυξηµένη συχνότητα διασχιστικών φαινοµένων
συµπεριλαµβανοµένης της αµνησίας (ολικής, µερικής ή κενοτοπιακής) κύρια ή σε χρόνια
περιστατικά ή σε νεαρότερα παιδιά (Terr, 1991, 1994). Επίσης, ότι τα διασχιστικά φαινόµενα
καθαυτά φαίνεται να σχετίζονται στατιστικά µε αυξηµένη συχνότητα επιρρέπειας σε φανταστικές
αναφορές (π.χ. Marckelbach et al., 1999). Τέλος, ότι η ανάκληση µνηµονικού υλικού
σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία φαίνεται και αυτή ως φαινόµενο να σχετίζεται
στατιστικά και µε αυξηµένη παρουσία διασχιστικών φαινοµένων (Chu et al., 1999) και µε
αυξηµένη επιρρέπεια φανταστικών αναφορών (Clancy et al., 2000).
Όλα αυτά πολύ λίγο φώτισαν εν τέλει το αρχικό ερώτηµα για το κατά πόσον µπορεί να
υποβληθεί το ανακαλούµενο µνηµονικό υλικό µιας αναφοράς κακοποίησης. ∆εδοµένου, δε, και
του ότι από τη µια… µόλις 1,8% των αναφορών στις Η.Π.Α. αφορούν ανάκληση κατά την
διάρκεια µιας κάποιας ψυχοθεραπείας, ενώ από την άλλη…16-28 (ή και παραπάνω)% του
γενικού πληθυσµού βρίσκονται «θετικοί» σε υποβολή µνηµονικού υλικού (ίσως, όµως, µόνο για
µη στρεσογόνα γεγονότα), το ζήτηµα παρέµεινε κρίσιµο και για την επαγγελµατική αξιοπιστία
των θεραπευτών και για την διερεύνηση των όποιων καταγγελιών. Σχηµατικά, δυο ερευνητικές
στρατηγικές, έχουν χρησιµοποιηθεί ερευνητικά για την διάκριση του µνηµονικού περιεχοµένου
σε αληθές ή µη, δηλαδή:
–Η στρατηγική του Reality monitoring (Johnson and Raye, 1981, Schooler et al., 1986), όπου
και επιχειρείται η εστίαση σε διαφορές του αισθητηριακού περιεχοµένου των αναµνήσεων
ανάµεσα σε αληθείς και ψευδείς µνήµες και
–Η στρατηγική της Statement analysis (Horowitz, 1991, McCann, 1998, Porter and Yuille, 1995,
Ruby and Brigham, 1997), όπου και επιχειρείται εστίαση σε λεκτικές διαφορές των
αναφεροµένων περιγραφών των αναµνήσεων και εντοπισµός των αντιφατικών δεδοµένων επί
ψευδών τέτοιων.
Η εφαρµογή, δε, των δυο αυτών ερευνητικών στρατηγικών έχει µέχρι σήµερα αποδώσει
ανεπαρκή ακόµα, αλλά σηµαντικά δεδοµένα για την διάκριση αληθών από ψευδείς ή
υποβαλλόµενες µνηµονικές αναφορές, δεδοµένου που, όµως, δύνανται να αποβούν χρήσιµα για
πολύ µεγαλύτερο εύρος καταστάσεων εκείνου της διάκρισης των αναµνήσεων κακοποίησης που
αναδύονται στην διαδροµή µιας ψυχοθεραπείας. Για παράδειγµα, σε µια πλέον πρόσφατη µελέτη
(Porter et al., 1999) όπου ο ερευνητικός σχεδιασµός επέτρεπε τον συγκριτικό έλεγχο αληθών
αναφορών µε υποβαλλόµενες (από την ερευνητική οµάδα) και κατασκευαζόµενες (από τους
συµµετέχοντες) διαπιστώθηκαν οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω Πίνακα.
Οµοιότητες και ∆ιαφορές Αναφερόµενου Μνηµονικού Υλικού (Porter et al., 1999)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΛΗΘΕΙΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜ
ΜΝΗΜΕΣ
ΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
ΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Ζωηρότητα, σαφήνεια
+
++
Αγχογόνο περιεχόµενο
+/+/++
Συνοχή
++
+/++
Εµπιστοσύνη
+
+/±
Λεπτοµέρειες
+
+++
Προοπτική ανάκλησης
Παρατηρητή
Συµµετέχοντα
Συµµετέχοντα
Άλλα
Αισθητηριακό
Κενά, Επαναλήψεις,
περιεχόµενο (±)
Λεπτοµέρειες
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Φυσικά, ήταν αναµενόµενο πως οι αληθείς µνήµες θα διαφοροποιούνταν στη βάση της
εµπιστοσύνης του αναφέροντος υποκειµένου στο περιεχόµενό τους ή στον εµπλουτισµό τους µε
αισθητηριακό περιεχόµενο της χρονικής στιγµής των εξιστορούµενων γεγονότων. Ωστόσο, ήταν
µάλλον έκπληξη η σαφής υπεροχή των κατασκευαζόµενων αναµνήσεων στο λεπτοµερές της
περιγραφής των εξιστορούµενων και µάλλον απρόβλεπτη το αποκλειστικό χαρακτηριστικό των
αληθών αναµνήσεων όσον αφορά στο πρόσωπο της περιγραφής (ότι, δηλαδή, σε αληθείς µνήµες,
συνήθως το υποκείµενο περιγράφει τα διαδραµατιζόµενα σε τρίτο και όχι σε πρώτο πρόσωπο). Η
διαρκής, δε, εξέλιξη της έρευνας σε αυτό το πεδίο αναµένεται να αναδείξει νέα, άκρως
ενδιαφέροντα, αλλά και πιο πληροφοριακά και χρηστικά δεδοµένα.

ΜΕΡΟΣ ΙV
Βία κατά Ανηλίκων: Εµπειρικά δεδοµένα και κρατούσα ηθική

Έχουµε ήδη αναφερθεί στην σύµφυση επιστηµονικών γνώσεων και επικρατέστερων ηθικών
συστηµάτων στο δηµόσιο λόγο που εκφέρεται για το ζήτηµα της βίας κατά ανηλίκων, αλλά και
στις καθηµερινά εφαρµοζόµενες πρακτικές των επαγγελµατιών. Μια, ωστόσο, πολύ ασυνήθιστη
– για τα δεδοµένα των «θετικών» επιστηµών – ιστορία εξελίχθηκε στους κόλπους της
επιστηµονικής κοινότητας των Η.Π.Α. στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας. Πιο συγκεκριµένα, το
1997, οι Rind, Tromovitch και Bausserman (Rind και Tromovitch, 1997, Rind et al., 1998)
δηµοσιεύουν στην επιθεώρηση της American Psychological Association (A.P.A.) µια µεγάλης
κλίµακας µετα-ανάλυση 59 δηµοσιευµένων µελετών τυχαίων δειγµάτων πληθυσµού
συµπεραίνοντας ότι:
• Η στατιστική συσχέτιση σεξουαλικής παραβίασης και επερχόµενων ψυχο-κοινωνικών
επιπτώσεων είναι µικρής ισχύος
• Σε κάποιο ποσοστό οι επιπτώσεις αυτές ξεπεράστηκαν αφ’ εαυτού τους
• Η σχέση αυτή παρατηρείται κατ΄ εξοχήν στις γυναίκες και σε όσους εκτέθηκαν κατά την
διάρκεια της πρώιµης παιδικής ηλικίας
• Η σχέση αυτή επηρεάζεται από άλλους συγχυτικούς παράγοντες όπως η οικογενειακή
δυσλειτουργία και οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες
• Η επέλευση ή µη των επιπτώσεων σχετίζεται στατιστικά µε την συγκατάθεση των εφήβων
Η συνέχεια, όµως, ήταν ακόµα πιο ασυνήθιστη, καθώς διάφορες παιδοφιλικές ιστοσελίδες όπως
εκείνη της North America Man/Boy Love Association εκθείασαν την µελέτη ενώ η τηλεοπτική
“Dr Laura” Schlessinger και διάφορες φεµινιστικές και θρησκευτικές οργανώσεις της επιτέθηκαν
δηµόσια µε οξύτατους χαρακτηρισµούς. Ο δηµόσιος θόρυβος αναφορικά µε τα ευρήµατα της εν
λόγω µετα-ανάλυσης υπήρξε τόσος που, τελικά, το Κογκρέσο και η Βουλή των Η.Π.Α. εξέδωσαν
καταδικαστικά της µελέτης ψηφίσµατα (Res. 107/1999)!!! Ως αποτέλεσµα του όλου αντίκτυπου,
αλλά και των επιµελών πιέσεων διαφόρων οµάδων επιρροής, η Α.Ρ.Α. µετά από αλλεπάλληλες
και επεισοδιακές ολοµελειακές της συνεδριάσεις εξέδωσε µια ανακοίνωση που ούτε λίγο ούτε
πολύ συνιστούσε παρόµοια ερευνητικά ευρήµατα…να µην δηµοσιεύονται και παρέπεµψε το
ζήτηµα στην Αµερικανική Ακαδηµία Επιστηµών (American Academy for the Advancement of
Sciences – A.A.A.S.), ενός οργανισµού πρεσβυτέρων επιστηµόνων όλων των κλάδων µε κύρος
και πιθανή… µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ασφυκτική πίεση της δηµοσιότητας. Το θέµα,
τουλάχιστον ως προς το θεσµικό του σκέλος, λύθηκε εν τέλει µε την παρέµβαση του τελευταίου
αυτού οργανισµού καθώς η A.A.A.S. απεφάνθη ότι τα επιστηµονικά ζητήµατα δεν µπορούν να
επιλύονται µε τέτοιους τρόπους και πως δεν µπορούσε να βρει καµία µεθοδολογική παραβίαση
στην συγκεκριµένη περίπτωση της µετα-ανάλυσης των Rind, Tromovitch και Bausserman.
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Στη συνέχεια, ωστόσο, δηµοσιεύθηκε πληθώρα µελετών υπέρ και κατά των προηγούµενων
ευρηµάτων της µετα-ανάλυσης των Rind και συνεργατών (Ondersma et al., 2001, Dallam et al.,
2001). Οι συγγραφείς της «πέτρας του σκανδάλου» ανταπάντησαν (Rind & Tromovitch, 2001),
ενώ η σχετική διεθνής βιβλιογραφία διχάστηκε προς στιγµήν. Φυσικά, µε τον καιρό, τα πράγµατα
επανήλθαν σε µια πιο «κανονικοποιηµένη» κατάσταση µε τα διλήµµατα της αρχικής έρευνας των
Rind και συνεργατών να τίθενται ξανά και ξανά υπό έλεγχο, χωρίς, ωστόσο, φανατισµούς ή
προαποφασισµένες στάσεις και προκαταλήψεις. Το περιστατικό, όµως, αυτό, ανέδειξε ανάγλυφα
το µέγεθος του προβλήµατος σύγχυσης ορίων µεταξύ εµπειρικής έρευνας και κρατούσας ηθικής.
Παρά, δε, τις όποιες επιµέρους αντιλήψεις του καθενός και παρά το τι από τα συµπεράσµατα των
Rind και συνεργατών επανεπιβεβαιώθηκε µεταγενέστερα, σε αυτήν την περίσταση φάνηκε
ξεκάθαρα πως:
• ∆εν µπορούν να γενικεύονται σε επίπεδο πληθυσµού συµπεράσµατα κλινικών ερευνών ή
στατιστικά στοιχεία δηλώσεων κρουσµάτων, 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,
• Η κάθε µορφή βίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιπτώσεις της ανάλογα
και µε το είδος της πληθυσµιακής οµάδας,
• Συχνά, επίσης, υπάρχουν ειδικά φαινόµενα που αφορούν υπο-οµάδες του γενικού πληθυσµού
και που εντοπίζονται µόνο µέσα από καλά σχεδιασµένες επιδηµιολογικές µελέτες.
Περαιτέρω, αυτή δεν υπήρξε η µόνη περίσταση κατά την οποία στο χώρο της µελέτης της βίας
κατά ανηλίκων παρατηρήθηκε εµπλοκή των ηθικών αντιλήψεων των ερευνητών ή των κριτών
µιας έρευνας µε την αξιολόγηση της µεθοδολογικής αρτιότητας και των αποτελεσµάτων της
τελευταίας. Με αυτήν την έννοια, σε µια πορεία προς την βαθµιαία επιστηµονική τεκµηρίωση
των επικρατέστερων θεωρητικών αντιλήψεων και της αποτίµησης των όποιων παρεµβάσεων,
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 απλής 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:
–Στην αφάνεια ή και την σιωπή αναφορικά µε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτηµα,
–Στην κραυγαλέα «υπερ-ιδεολογικοποίηση» εµπειρικών ερωτηµάτων και τον φανατισµό,
–Στον σκεπτικισµό και την καχυποψία,
–Και, τελικά, 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.

ΜΕΡΟΣ V
Το πρόβληµα της Κακοποίησης – Παραµέλησης των Παιδιών στην Ελλάδα
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Στην χώρα µας, βέβαια, απέχουµε αρκετά από το να µας απασχολούν προβληµατισµοί και
αντιθέσεις όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω. Και τούτο, δυστυχώς, όχι τόσο εξ αιτίας της
ωριµότητας ή της ενηµερότητας της κοινής γνώµης ή των κέντρων λήψης αποφάσεων σχετικά µε
το ζήτηµα όσο λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν άλλα πιο πρωταρχικά και επιτακτικά ζητήµατα
που απαιτούν λύσεις. Αυτό, µε την σειρά του, θα πρέπει µάλλον να αποδοθεί στους ιστορικούς
όρους συγκρότησης (και υστέρησης) των προνοιακών πολιτικών στην χώρα µας, αλλά και στην
παραδοσιακή δοµή και λειτουργία της Ελληνικής οικογένειας που µπορούσε εν µέρει να
αντισταθµίζει τα ελλείµµατα της συγκροτηµένης κοινωνικής πολιτικής. Σήµερα, ωστόσο, το
βάθος της αστικοποίησης, οι αλλαγές στους ρόλους και την δοµή της οικογενειακής δοµής και η
πολλαπλότητα των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών µεγάλων µερίδων του πληθυσµού,
καθιστούν αναγκαίες άµεσες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση του κρίσιµου προβλήµατος της
βίας κατά ανηλίκων στη χώρα µας. 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 κακοποίησης – παραµέλησης των παιδιών 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 ∆ηλώσεων
Κρουσµάτων και τήρηση Ενιαίου Εθνικού Αρχείου Κρουσµάτων Βίας κατά Ανηλίκων.
Θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στις στατιστικές ∆ΕΝ 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).
• ∆ηµιουργία 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.
• ∆ηµιουργία ∆οµών 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 ∆ιαχείρισης Κρουσµάτων Κακοποίησης
– Παραµέλησης των Παιδιών (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
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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.
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.
o

Με µια τέτοια δέσµη µέτρων και δράσεων µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε αισιοδοξία το
µέλλον και τις προκλήσεις που αυτό φέρνει. ∆εδοµένου, δε, ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας υπολογίζει ότι για κάθε δολάριο που ξοδεύεται για την πρόληψη της κακοποίησης –
παραµέλησης των παιδιών εξοικονοµούνται περίπου 19 δολάρια από την αποφυγή των
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεών της. Αυτό, µάλιστα, που κάνει πιο
επιτακτική και επιβεβληµένη την λήψη των ανάλογων µέτρων για την περίπτωση της Ελλάδας
είναι πως 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 γονιµότητα, καθιστώντας την προστασία
και ενός ακόµα παιδιού ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας. Γιατί, 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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