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Μια µικρή ιστορία 

•  Ο George Orwell σχολίαζε : Οι άγιοι πρέπει πάντοτε να 
θεωρούνται ένοχοι µέχρι να αποδειχθούν αθώοι. Για 
όλους τους υπολοίπους εµάς µια λίγο-ως πολύ 
ανθρώπινη καλοσύνη είναι επαρκής 

 



Πως επιλέγουµε τα άτοµα που µας 
έλκουν 

•  Απαιτείται χρόνος από 1,5-4 λεπτά 
–  55% γλώσσα του σώµατος 
–  38% τόνος και ρυθµός λόγου 
–  7% περιεχόµενο του λόγου 

 



Ηθική και εγκέφαλος 

•  Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι από τον εγκέφαλο 
και µόνον από τον εγκέφαλο προέρχονται οι ηδονές, οι 
χαρές, το γέλιο και τα αστεία, καθώς και λύπες, ο πόνος, 
η θλίψη και τα δάκρυα... Με αυτόν σκεπτόµαστε, 
βλέπουµε, ακούµε και διαχωρίζουµε το άσχηµο από το 
όµορφο, το καλό από το κακό, το ευχάριστο από το 
δυσάρεστο. Μας κάνει τρελούς και παραληρητικούς, µας 
εµπνέει το φόβο, φέρνει την αϋπνία τη ντροπή και το 
άγχος... γι’ αυτούς τους λόγους είναι το ισχυρότερο 
όργανο στο ανθρώπινο σώµα... Ιπποκράτης «Η ιερή 
νόσος» 



Τι είναι η απιστία 

•  Αποτελεί ένα εύρος συµπεριφορών, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται µια σειρά δραστηριοτήτων, όπως: 
–  Παράλληλη σχέση 
–  Εξωσυζυγική σχέση 
–  Σεξουαλικές δραστηριότητες (ερωτικά φιλία, συνουσία, κ.α.) 
–  Συναισθηµατική επαφή πέραν της φιλίας 
–  Πορνογραφία 
–  Διαδικτυακές σχέσεις 
–  Ροµαντικές σχέσεις κ.ο.κ. 

 Εκτός  της δεσµευτικής σχέσης ενός ατόµου µε τον/την 
σύντροφό του 
•  Η απιστία µπορεί να είναι είτε αµιγώς σεξουαλικής (ερωτική 
συνεύρεση) είτε συναισθηµατική (να αισθάνεται κάποιος 
ερωτευµένος) είτε ακόµη και να αισθάνεται κάποιος ένα 
συναισθηµατικό δεσµό µε κάποιος πέραν του συντρόφου του 

Kinsey et al. 1948, Chuick et al. 2009 



Κατανόηση της απιστίας διαφορετικά 
από τα δύο φύλα 

•  Οι γυναίκες τείνουν να θεωρούν απιστία τη 
συναισθηµατική εµπλοκή ακόµη και όταν δεν υπάρχει 
σεξουαλική δραστηριότητα 

•  Οι άνδρες αντίθετα θεωρούν τη σωµατική επαφή το 
βασικό στοιχείο της απιστίας 
–  Η βασική ερµηνεία σχετίζεται µε την ασφαλή προέλευση των 
απογόνων 

Shackerfold et al. 1996, Thornton et al., 2011 



Απιστία και φύλα 
•  Oι Buss (1994) & Sprecher (1994) µελέτησan τη στάση 
ανδρών και γυναικών σε 37 διαφορετικούς πολιτισµούς 
(10.000 ζευγάρια, 14.000 αδέσµευτα άτοµα). Βασικοί 
παράγοντες επιλογής  
–  Γυναίκες: Καλές οικονοµικές προοπτικές, εργατικότητα στις 36 από 
τις 37 κοινωνίες. Η ευφυία αποτελεί υψηλό κριτήριο, η εµφάνιση 
είναι χαµηλά στη βαθµολογία  

–  Άνδρες: Φυσική έλξη και στις 37, η ευφυΐα βαθµολογείται πολύ 
χαµηλά  

•  Οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για ευκαιριακό σεξ, 
προτιµούν νεότερη σύντροφο και γίνονται πολύ περισσότερο 
ζηλότυποι σε περίπτωση απιστίας της γυναίκας. Αντίθετα οι 
γυναίκες προτιµούν µεγαλύτερους, σε ηλικία άνδρες, 
αντιδρούν λιγότερο στην απιστία, αλλά πολύ περισσότερο 
όταν υπάρχει συναισθηµατική εµπλοκή του συντρόφου τους. 

BussThe evolution of desire, 1994  
Sprecher et al J Person Social Psychol, 1994  



Απιστία και φύλα 

•  Η µελέτες του Buss έδειξαν ότι αυτές οι διαφορετικές 
αντιδράσεις είναι αποτέλεσµα των αναπαραγωγικών 
αναγκών κυρίως του ανδρικού φύλου. Αν και οι δυτικές 
κοινωνίες έχουν σηµαντικά διαφοροποιηθεί. Εντούτοις η 
επιβεβαίωση της πατρότητας είναι πάντοτε αποτέλεσµα 
υπό αµφισβήτηση.  



Στατιστική της απάτης 

•  41% των εγγάµων έχει απατήσει 
•  57% των ♂ και 54% των ♀ έχει απατήσει σε µια 
τουλάχιστον σχέση 

•  22% των ♂ έχει απατήσει στο γάµο του 
•  14% των ♀ έχει απατήσει στο γάµο του 
•  36% µε συνάδελφο 
•  35% σε επαγγελµατικό ταξίδι 
•  2 χρόνια η µέση διάρκεια της παράλληλης σχέσης 

J Marital & Family Therapy 2014  



Μονογαµία και εξέλιξη 

•  Ερπετά, αµφίβια, πουλιά είναι µονογαµικά. Τα 
θηλαστικά πολυγαµικά 

•  Τα πουλιά ανήκουν στα είδη που το ζευγάρι µένει µαζί 
για όλη του τη ζωή. Ένα τέτοιο είδος είναι ο γαλάζιος 
τρυποφράκτης. Ενώ το ζευγάρι µένει 

    µαζί και µεγαλώνει τα νεογνά του, πρόσφατες 
    ορνιθολογικές µελέτες έδειξαν ότι στις  
    φωλιές ελέγχου υπήρχαν αυγά µέχρι 
     και από 24 διαφορετικά αρσενικά, τα  
     οποία µοιράζονταν τα προνόµια των γνησίων     
απογόνων του ζεύγους     

Parus caeruleous 

Schlicht  & Kempenaers, Evolution, 2013 



Πως ξεχωρίζουµε ποιον ή ποιαν 
αγαπάµε και είµαστε πιστοί 

•  Ο ρόλος της οξυτοκίνης και της αγγειοπιεσίνης (ADH 
αντιδιουρητική ορµόνη): 
–  Στο θηλυκό, όταν κινητοποιηθεί η διαδικασία της έλξης 
παράγεται µια ορµόνη η οξυτοκίνη, της οποίας η δράση 
πιστοποιεί ότι ο σύντροφος είναι σηµαντικός. Η ίδια ορµόνη 
είναι αυτή που ορίζει το στενό δεσµό µητέρας παιδιού. 

–  Στο αρσενικό παράγεται αντίστοιχα η αγγειοπιεσίνη. Όταν 
συµβεί αυτό το αρσενικό γίνεται κτητικό και ζηλότυπο. 

–  Η διαδικασία αυτή είναι κοινή και στα µονογαµικά και στα 
πολυγαµικά θηλαστικά. 

–  Η διαφορά έγκειται στο διαφορετικά σηµεία του εγκεφάλου που 
δρουν οι ορµόνες αυτές. 





Με ποιο τρόπο το κύτταρο καθορίζει τη 
συµπεριφορά; 



Διαφορετικές συµπεριφορές στα ίδια  ζώα 

Αρουραίος των λιβαδιών 
Μονογαµικός 

Αρουραίος των βουνών 
Πολυγαµικός 



Πυκνότητα υποδοχέων οξυτοκίνης και ADH 





Δορυφορικό DNA και ισχυρός δεσµός 



Συσχέτιση ανάµεσα στους νευροβιολογικούς και 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ευκαιριακούς 

παράγοντες 

Γενετικό υπόστρωµα 

Εγκεφαλική δοµή  
και λειτουργία 

Υποκείµενοι 
παράγοντες 

Φυσική Διεκδίκηση 

Απάτη 

Κοινωνικοί, ατοµικοί,  
περιβαλλοντικοί,  
οικονοµικοί κ.α. 
παράγοντες 



Σεξουαλική βία 



Caravaggio Judith Beheading Holofernes 



Μύθος:  
Ο όρος σεξουαλική βία αφορά το βιασµό 
και την σεξουαλική κακοποίηση παιδιού 



Βιασµός σε ραντεβού Σεξουαλική επίθεση 

Σεξουαλική 
παρενόχληση 

Ηδονοβλεψία 

Παιδική πορνογραφία 

Επιδειξιοµανία 

Βιασµός 

Κακοποίηση παιδιού Έγκληµα µίσους 

Αιµοµιξία 

Διαδικτυακά 
εγκλήµατα 

Συζυγική καοποίηση 

Παρακολούθηση 

Οργανωµένος 
βιασµός 

Διακίνηση ανθρώπων 

Εκµετάλλευση 

Δεδοµένο: Η σεξουαλική βία 
είναι ένα περίπλοκο 
πολυπαραγοντικό 

πρόβληµα. 

Πορνεία 



Μύθος:  
Δεν υπάρχει σεξουαλική βία στην 

περιοχή µου. 



Sexual violence affects all 
communities. 

www.familywatchdog.us 



Ποιος είναι σε µέγιστο κίνδυνο 
σεξουαλικής βίας 

•  Τα περισσότερα παιδιά κακοποιούνται από 
ανθρώπους που γνωρίζουν και εµπιστεύονται. 

•  >50% ο δράστης είναι έφηβος. 

•  Παιδία µε χαλαρούς οικογενειακούς δεσµούς, 
χαµηλό εισόδηµα και λίγους φίλους. 

•  Παιδιά µε σεξουαλικά επιθετικούς φίλους, µε 
εµπειρία κακοποίησης και χρήση 
οινοπνεύµατος. 



Τι µπορούµε να κάνουµε; 



18 µηνών–3 ετών 

•  Μαθαίνουµε στο παιδί ποια είναι το ιδιωτικά σηµεία του 
σώµατός του. 

•  Γνωρίζουµε καλά τους ενήλικες που συναναστρέφονται 
τα παιδιά. 



3–5 χρονών 

•  Επανεπιβεβαιώνουµε τα ιδιωτικά µέρη. 
•  Ζητούµε βοήθεια. 
•  Δίνουµε απλές απαντήσεις. 



5–8 Χρονών 

•  Μαθαίνουµε το παιδί να σέβεται τα ιδιωτικά σηµεία του 
σώµατος των άλλων. 

•  Μαθαίνουµε το παιδί σε ποιόν µπορεί να µιλήσει µε 
ασφάλεια αν κάποιος το κάνει να νοιώσει άβολα. 

•  Ακούµε όταν το παιδί θέλει να πει κάτι. 



8–12 χρονών 

•  Αναδεικνύουµε επισφαλείς καταστάσεις. 
•  Συζητούµε για την πίεση των συνοµήλικων. 
•  Μαθαίνουµε στα παιδιά τι είναι η σεξουαλική 
κακοποίηση. 

•  Πάντα παρακολουθούµε τι βλέπει και µοιράζεται το 
παιδί στο διαδίκτυο. 



12–18 χρονών 

•  Βρίσκουµε χρόνο κάθε εβδοµάδα να µιλήσουµε για 
–  Τύπους σεξουαλικής βίας 
–  Πρόληψη σεξουαλικώς µεταδιδοµένων  νόσων και κύηση 
–  Επίδραση οινοπνεύµατος και ουσιών στη σεξουαλική 
συµπεριφορά 

–  Αµοιβαίο σεβασµό από και προς τους άλλους 



Βιασµός 
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•    
•  Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
•  Αναγνώριση των δυνατοτήτων και των περιορισµών των 
διαθεσίµων εργαλείων και µεθόδων εκτίµησης  
–  Της βίας 
–  Της σεξουαλικής εγκληµατικότητας 
–  Της µικτής παραβατικότητας 
–  Της ψυχοπαθητικότητας 
–  Των παραγόντων κινδύνου υποτροπής 

•  Ειδικοί πληθυσµοί σεξουαλικώς αδικοπραγούντων 
–  Έφηβοι 
–  Άτοµα µε νοητική υστέρηση 
–  Ασθενείς µε άνοια 
–  Σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό χώρο 
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•  Αναγνώριση και διαχείριση των νοµικών 
ερωτηµάτων 
–  Μεθοδολογία αξιολόγησης ευρηµάτων (πειστηρίων, 
παρακλινικών ευρηµάτων –π.χ. p.p.g., ψυχολογικής αυτοψίας), 
συνεντεύξεων εµπλεκοµένων ατόµων, µαρτύρων 

–  Υπόκρισης 
–  Υπερασπιστικής γραµµής 
–  Κινδύνου υποτροπής 

•  Δοµή και λειτουργία κλινικής τραύµατος θυµάτων 
•  Θεραπεία δραστών 

–  Θεραπευτικές µέθοδοι/δοµές 
–  Εξατοµικευµένο θεραπευτικό πλάνο 
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–  Παρακολούθηση και εκτίµηση αποτελεσµατικότητας 

•  Μελέτη και παρακολούθηση δεδικασµένων 
περιπτώσεων 

•  Παρακολούθηση της βασικής βιβλιογραφίας και των 
πρόσφατων δηµοσιεύσεων (Journal club) 
–  Δηµιουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων 

•  Πιστοποίηση επάρκειας 
–  Αξιολόγηση βινιέτας (πραγµατικού ή εικονικού περιστατικού) 
–  Σύνταξη έκθεσης 
–  Παρουσίαση σε εξεταστική επιτροπή 


