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Παραφιλικές Διαταραχές
Paraphilic Disorders, DSM V
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαταραχή Hδονοβλεψίας
Διαταραχή Eπιδειξιµανίας
Διαταραχή Εφαψιµανίας
Διαταραχή Σεξουαλικού Μαζοχισµού
Διαταραχή Σεξουαλικού Σαδισµού
Διαταραχή Παιδοφιλίας
Διαταραχή Φετιχισµού
Διαταραχή Μετενδυµατικού Φετιχισµού

Ταξινόµηση
Παραφιλικών Διαταραχών
Παθολογική ερωτική προτίµηση:
• - ερωτικού στόχου (target)
παιδοφιλία, φετιχισµός, µετενδυµατικός
φετιχισµός
• - ερωτικής δραστηριότητας (activity):
διαδικασία (courtship)
ηδονοβλεψία, επιδειξιµανία,
εφαψιµανία
αλγολαγνικές (algolagnic)
σεξουαλικός σαδισµός - µαζοχισµός

πορεία
• Ηλικία έναρξης: όψιµη εφηβεία
• Μέση έναρξη της δραστηριότητας: 25
• Σαφής πτώση στην έναρξη µετά τα 40
• Συχνότητα: άγνωστη
• Αιτιολογία: άγνωστη

Συννοσηρότητα
•
•
•
•
•

Επιδειξιοµανείς:
1 στους 3 συνυπάρχει ηδονοβλεψία
1 στους 4 εφαψιµανία
1 στους 5 έχει διαπράξει βιασµό.
9 στους 10 έχουν πάνω από 1
παραφιλική διάγνωση
7 στους 10 έχουν πάνω από 3
παραφιλικές διαγνώσεις.
•

Freund (1990), Abel & Osborn (1992),

Παραφιλία vs Παραφιλική Διαταραχή
• Παραφιλία (paraphilia):
Βαρύ και επίµονο σεξουαλικό ενδιαφέρον,
διαφορετικό από τη γενετήσια διέγερση ή
περίπτυξη, µε άλλο άτοµο που συµφωνεί
και είναι ενήλικο
ή
Κάθε σεξουαλικό ενδιαφέρον που είναι
µεγαλύτερο ή ίσο µε νορµοφιλικά
σεξουαλικά ενδιαφέροντα

Παραφιλία vs Παραφιλική Διαταραχή
• Παραφιλική Διαταραχή (Paraphilic
Disorder)
… causing distress or impairment to the
individual or a paraphilia whose
satisfaction has entailed personal harm, or
risk to harm, to others.
.. A parahpilia is a necessary but not a
sufficient condition for having a Paraphilic
Disorder
* Η παραφιλία δεν απαιτεί θεραπευτική
παρέµβαση

Παραφιλίες
Paraphilia, DSM V
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hδονοβλεψία
Eπιδειξιµανία
Εφαψιµανία
Σεξουαλικός µαζοχισµός
Σεξουαλικός σαδισµός
Παιδοφιλία
Φετιχισµός
Μετενδυµατικός φετιχισµός
ΜΠΑ

Παραφιλικές Διαταραχές
Paraphilic Disorders, DSM V
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαταραχή Hδονοβλεψίας
Διαταραχή Eπιδειξιµανίας
Διαταραχή Εφαψιµανίας
Διαταραχή Σεξουαλικού Μαζοχισµού
Διαταραχή Σεξουαλικού Σαδισµού
Διαταραχή Παιδοφιλίας
Διαταραχή Φετιχισµού
Διαταραχή Μετενδυµατικού Φετιχισµού

Παραφιλικές Διαταραχές
Paraphilic Disorders, DSM V
• Κριτήριο Α
προσδιορίζει την ποιοτική φύση της
παραφιλίας
• Κριτήριο Β
προσδιορίζει τη µη συναίνεση του άλλου ή
τις αρνητικές συνέπειες στον ίδιο
* εάν λείπει το Κριτήριο Β, τότε το άτοµο έχει
«παραφιλία»

Παραφιλίες:
Διαγνωστικά Κριτήρια, DSM IV
• Α. Υπαρξη για τουλάχιστον 6 µήνες
επαναλαµβανόµενων σεξουαλικών
τάσεων, φαντασιώσεων ή
συµπεριφορών ………………….
• Β. Αυτές οι φαντασιώσεις, τάσεις και
συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική
κλινική δυσφορία ή διαταραχή στη
κοινωνική, εργασιακή ή άλλη
σηµαντική περιοχή της
λειτουργικότητας.

Προβληµατισµός 1,
«φαντασιώσεις..»
DSM IV, Κριτήριο Α έχει επεκταθεί
περιλαµβάνοντας και τις σεξουαλικές τάσεις
και φαντασιώσεις
Πολλοί όµως έχουν φαντασιώσεις χωρίς να
δρουν τελικά µε βάση αυτές, ενώ οι
σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι αρκετά
διαδεδοµένες στο γενικό πληθυσµό.
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι εάν οι
φαντασιώσεις αυτές, όταν δεν συνδυάζονται
µε συµπεριφορές, είναι σε θέση να
στοιχειοθετήσουν διάγνωση ψυχικής
διαταραχής.

Προβληµατισµός 2,
«δυσφορία..»
• DSM IV, Κριτήριο Β:
• Σε πολλά περιστατικά βλέπουµε ότι
δεν προκαλείται ή τουλάχιστον δεν
είναι εµφανής σηµαντική κλινική
δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική,
εργασιακή ή άλλη σηµαντική περιοχή
της λειτουργικότητας.

Paraphilic Disorder, DSM V
• Criterion A
One period of at least 6 months, recurrent
and intense sexual arousal …. ..
• Criterion B
The individual has acted on these sexual
urges with a nonconsenting person, or the
sexual urges or fantasies cause clinically
significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of
functioning.

Paraphilic Disorder, DSM V
• Specify if:
• In a controlled environment: This
specifier is primerly applicable in
institutional or other settings where
opportunities to engage in... are restricted.
• In full remission: the individual has not
acted on the urges, with a nonconsenting
person, and there has been no distress or
impairment in social, occupational, or
other areas of functioning, for at least 5
years.

Ψυχοδυναµικές θέσεις
• Ο Freud (1905/1953): η παρεκκλίνουσα
σεξουαλική συµπεριφορά είναι διαταραχή
του χαρακτήρα
• Ποικίλα συναισθήµατα φόβου και
ανεπάρκειας, µαζί µε την πιθανή ύπαρξη
µη αναγνωρισµένων οµοφυλοφιλικών
τάσεων, αλληλεπιδρούν µε την
επιθετικότητα, και κατευθύνονται στο
θύµα, ως υποκατάστατο της µητέρας, µε
αποτέλεσµα τη σεξουαλική διαστροφή ή
κακοποίηση.

Συµπεριφορικές απόψεις, 1
• Μοντέλο της "συναισθηµατικής
ενίσχυσης»:
• Μη σεξουαλικές συναισθηµατικές
καταστάσεις δρουν συνεργικά µε τη
σεξουαλική διέγερση, ώστε να προκληθεί
η σεξουαλική ανταπόκριση.
• Ένας πιθανός µηχανισµός που ενέχεται
τόσο στις θετικές (αγάπη) όσο και στις
αρνητικές (µίσος ή εχθρότητα)
αλληλεπιδράσεις µιας σχέσης.

Συµπεριφορικές απόψεις, 2
Οι Rachman & Hodgson (1968), δείχνοντας
σε φυσιολογικά άτοµα εικόνες µε γυναικείες
µπότες και εικόνες µε γυµνές γυναίκες
οδήγησαν σε αυξηµένη σεξουαλική διέγερση
όταν αργότερα ως ερέθισµα ήταν µόνο οι
µπότες >> δηµιουργώντας έτσι έµµεσα ένα
φετιχιστικό αντικείµενο.
• ο επαναλαµβανόµενος συνδυασµός
οργασµού µέσω αυνανισµού µε ένα
παραφιλικό ερέθισµα οδηγεί σε εξαρτηµένη
διέγερση.

Συµπεριφορικές απόψεις, 3
• "έλλειψης αναστολής της διέγερσης σε συνθήκες
βιασµού" :
• Η µη συγκατάθεση, καθώς και τα σηµεία φόβου,
πόνου και δυσφορίας από την πλευρά του
θύµατος, δηµιουργούν αναστολή της διέγερσης
του βιασµού στους περισσότερους άνδρες.
• Ο µηχανισµός αυτός ρυθµίζεται από την
ικανότητα ενσυναίσθησης.
• Φαλλοµετρικές µετρήσεις δείχνουν ότι η
διέγερση από σκηνές βιασµού, έναντι της
διέγερσης από σκηνές σεξουαλικές επαφής
κατόπιν συναίνεσης, είναι αναλογικά υψηλότερη
στους βιαστές και µάλιστα σχετίζεται µε τον
αριθµό των θυµάτων και το µέγεθος της βίας

Φεµινιστικές απόψεις
• Οι στερεότυπες απόψεις για το ρόλο του
φύλου και η αποδοχή της διαπροσωπικής
βίας αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες
που µεσολαβούν ανάµεσα στην
κουλτούρα της κοινωνίας και τη
σεξουαλική επιθετικότητα.
• ο άνδρας χρησιµοποιεί το βιασµό
προκειµένου να εξευτελίσει και να
εκφοβίσει τη γυναίκα
• Ο βιασµός δεν είναι µια σεξουαλική πράξη
αλλά µια πράξη βίας.

Κοινωνιο-γνωσιακές απόψεις
• Μεροληπτικός τρόπος επεξεργασίας των
πληροφοριών σε όλα σχεδόν τα στάδια
της αλυσίδας διάπραξης του βιασµού.
• Οι βιαστές, για παράδειγµα, βλέπουν τον
τρόπο ντυσίµατος των θυµάτων τους ως
"πρόσκληση,"
• Κατά τη διάρκεια της διάπραξης, ο βιαστής
αντιλαµβάνεται την παθητικότητα ή τη
φοβισµένη συγκαταβατικότητα των
γυναικών ως επιθυµία και απόλαυση του
βιασµού.

Βιολογικές θεωρίες
• Χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης σχετίζονται µε
σηµαντική µείωση της συχνότητας σεξουαλικών
φαντασιώσεων, της σεξουαλικής διέγερσης και
επιθυµίας, των αυτόµατων νυχτερινών στύσεων,
των εκσπερµατίσεων και της σεξουαλικής
δραστηριότητας
• Η επιθετική συµπεριφορά σχετίζεται µε τα
κυκλοφορούντα ανδρογόνα, τόσο σε άνδρες όσο
και σε γυναίκες
• Επιτυχηµένη αντιµετώπιση της σεξουαλικής
επιθετικότητας µε τα αντιανδρογόνα οξική
µεθοξυπρογεστερόνη και οξική κυπροτερόνη.
• GnRH αγωνιστικό ανάλογο τριπτορελίνη

ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑ (VOYEURISM), DSM IV
• Α. Επαναλαµβανόµενες και έντονες
σεξουαλικά διεγείρουσες
φαντασιώσεις, τάσεις ή συµπεριφορές
που περιλαµβάνουν ηδονοβλεπτική
δραστηριότητα.
• Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις
ή συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική
κλινική δυσφορία ή διαταραχή στην
κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη
σηµαντική περιοχή της
λειτουργικότητας.

Voyeuristic Disorder, προ-DSM V
• A. Over a period of at least six months, recurrent and
intense sexual arousal from observing an unsuspecting
person who is naked, in the process of disrobing, or
engaging in sexual activity, as manifested by fantasies,
urges, or behaviors.
• B. The person has clinically significant distress or
impairment in important areas of functioning, or has
sought sexual stimulation from observing three or more
unsuspecting persons who are naked, disrobing, or
engaging in sexual activity on separate occasions.
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months:____
• In a Controlled Environment

Voyeuristic Disorder, DSM V
• A. One period of at least 6 months,
recurrent and intense sexual arousal from
observing an unsuspected person who is
naked…. , as manifested by fantasies,
urges, or behaviors.
• B. The individual has acted on these
sexual urges with a nonconsenting person,
or the sexual urges or fantasies cause
clinically significant distress or impairment
in social, occupational, or other important
areas of functioning.

Voyeuristic Disorder, DSM V
• C. The individual experiencing the arousal
and/or acting on the urges is at least 18
years of age
• Specify if:
• In a controlled environment: This specifier is
primerly applicable in institutional or other
settings where opportunities to engage in... are
restricted.
• In full remission: the individual has not acted
on the urges, with a nonconsenting person, and
there has been no distress or impairment in
social, occupational, or other areas of
functioning, for at least 5 years.

•
•

•
•

•
•
•

•

ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑ
Επιδηµιολογία
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, το σεξουαλικό ενδιαφέρον για
παρακολούθηση γυµνής γυναίκας ή άνδρα δεν θα πρέπει να θεωρείται
παρέκκλιση, αφού πρόκειται για ένα αναπόσπαστο και σηµαντικό
κοµµάτι της σεξουαλικής διεργασίας.
Έρευνα σε γενικό πληθυσµό έδειξε ότι το 50% των ανδρών έχουν τη
φαντασίωση να παρακολουθούν άλλους σε σεξουαλική δράση.
Κάποια στοιχεία προέρχονται από το δικαστικό σύστηµα, αλλά αυτά
σίγουρα δεν είναι αξιόπιστα, δεδοµένου ότι πολλοί ηδονοβλεψίες δεν
συλλαµβάνονται. Από στοιχεία σε δείγµα γυναικών, φάνηκε ότι το
30% των γυναικών έχουν υπάρξει θύµατα επιδειξιµανίας ή
ηδονοβλεψίας. Η έκταση του φαινοµένου της ηδονοβλεψίας στις
γυναίκες είναι επίσης άγνωστη.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ψυχαναλυτική θεωρία: Σύµπτωµα ψυχοπαθολογίας η οποία πηγάζει
από ανεπίλυτες συγκρούσεις στη διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής
ανάπτυξης.
Θεωρία της µάθησης: Το είδος των ερεθισµάτων που προκαλούν
σεξουαλική διέγερση προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη
µάθηση, η δε ανοιχτή συµπεριφορά µε την οποία εκφράζεται η
διέγερση εξαρτάται κυρίως από την προηγούµενη εµπειρία του
ατόµου.
Βιολογικά: Έχουν διερευνηθεί διάφορες ορµόνες, χωρίς όµως να
προσφέρουν κανένα αξιόλογο εύρηµα.

ΕΠΙΔΕΙΞΙΜΑΝΙΑ (EXHIBITIONISM), DSM-IV
• Α. Υπαρξη για τουλάχιστον έξι µήνες
επαναλαµβανόµενων σεξουαλικών τάσεων,
φαντασιώσεων ή συµπεριφορών έκθεσης
των γεννητικών οργάνων σε έναν
ανυποψίαστο άγνωστο.
• Β. Αυτές οι φαντασιώσεις, τάσεις και
συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική
δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική,
εργασιακή ή άλλη σηµαντική περιοχή της
λειτουργικότητας.

Exhibitionistic Disorder, προ-DSM V
• A. Over a period of at least 6 months,
recurrent and intense sexual arousal
from the exposure of one’s genitals to an
unsuspecting stranger, as manifested by
fantasies, urges, or behaviors.
• B. The person has clinically significant
distress or impairment in important areas
of functioning, or has sought sexual
stimulation from exposing the genitals to
three or more unsuspecting strangers on
separate occasions.

Exhibitionistic Disorder, DSM V
• Αλλαγή Κριτηρίου Β σε:
The individual has acted on these sexual
urges with a nonconsenting person, or the
sexual urges or fantasies cause clinically
significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of
functioning.

Exhibitionistic Disorder, προ- DSM V
• Specify type:
• Sexually Attracted to Exposing Genitals to Pubescent or
Prepubescent Individuals (Generally Younger Than Age
15)
• Sexually Attracted to Exposing Genitals to Physically
Mature Individuals (Generally Age 15 or Older)
• Equally Sexually Attracted to Exposing Genitals to Both
Age Groups
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months: ____
• In a Controlled Environment

ΕΠΙΔΕΙΞΙΜΑΝΙΑ (EXHIBITIONISM)
• Ηλικία έναρξης
• Η επιδειξιµανία, όπως όλες οι παραφιλίες, έχουν
πρώιµο χρόνο έναρξης.
• Abel & Rouleau (1990), 142 επιδειξίες, στο 50% η
έναρξη αυτού του τύπου σεξουαλικού ενδιαφέροντος
ήταν πριν τα 18.
• Μέση έναρξη της δραστηριότητας γύρω στα 25
• σαφής πτώση στην έναρξη µετά τα 40
• διαταραχή των ανδρών µε θύµατα τις γυναίκες
• µεγάλο ποσοστό των θυµάτων είναι παιδιά ή
έφηβοι.
• Κοινωνιολογικά δεδοµένα των δραστών: οι µισοί
περίπου είναι έγγαµοι, ενώ δεν διαφέρουν από τον
γενικό πληθυσµό στην εκπαίδευση και το
επάγγελµα

ΕΠΙΔΕΙΞΙΜΑΝΙΑ
Επιδηµιολογία
•
•
•
•
•
•

Η συχνότητα και ο επιπολασµός της επιδειξιµανίας είναι άγνωστη.
οι επιδειξιµανείς αποτελούν το ένα τρίτο των σεξουαλικών
παραπτωµατιών.
Abel & Rouleau (1990), το 25% των 565 σεξουαλικών παραπτωµατιών
που παρακολουθούσαν είχαν κάποιο ιστορικό επιδειξιµανίας
αυτοί που αναφέρονται επίσηµα αναπαριστούν ένα πολύ µικρό
ποσοστό των πραγµατικών περιστατικών.
Gittleson et al, (1978), µελετώντας ένα δείγµα νοσοκόµων µέσης
ηλικίας 37 ετών, βρήκαν ότι το 44% είχε πέσει θύµα επιδειξιµανίας
Cox & MacMahon (1978), µελετώντας 405 φοιτήτριες στις ΗΠΑ, βρήκαν
ότι 32% είχαν πέσει θύµα επιδειξιοµανίας.

ΕΠΙΔΕΙΞΙΜΑΝΙΑ
Στοιχεία της Προσωπικότητας
•
•
•
•
•
•

ποικίλες ψυχιατρικές διαταραχές,“ντροπαλοί” ,
“συνεσταλµένοι” και “ψυχονευρωτικοί”
γενικότερα φαίνεται να µην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο προφίλ
Σχέση µε άλλες παραφιλίες
Freund (1990), δείγµα 241 επιδειξιών, το 32% επιδιδόταν
συγχρόνως σε ηδονοβλεπτικές δραστηριότητες, το 30% σε
εφαψιµανικές, και το 15% είχε διαπράξει βιασµό.
Abel & Osborn (1992), δείγµα 118 επιδειξιών, βρήκαν ότι στο
27% συνυπήρχε ηδονοβλεψία, στο 39% παιδοφιλία, στο 17%
εφαψιµανία, ενώ το 14% είχε διαπράξει βιασµό.
93% των επιδειξιµανών έχει πάνω από µία παραφιλική
διάγνωση, ενώ το 73% έχει πάνω από τρεις παραφιλικές
διαγνώσεις.

ΕΠΙΔΕΙΞΙΜΑΝΙΑ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ψυχαναλυτικές θεωρίες
Πυρηνικό συστατικό πολλών ψυχαναλυτικών θεωριών είναι το
οιδιπόδειο σύµπλεγµα και το άγχος ευνουχισµού
αλληλεπίδραση του παιδιού µε µια µητέρα που θέλει να επιβάλλεται
πατέρας των επιδειξιών περιγράφεται σαν συναισθηµατικά απών .
η επιδειξιµανία προβάλλει σαν άµυνα απέναντι στο άγχος
ευνουχισµού.
Η αντίδραση έκπληξης της γυναίκας-θύµατος στη διάρκεια της
διάπραξης λειτουργεί σαν απόδειξη ότι το πέος υπάρχει.
Συµπεριφορικά-Γνωσιακά Μοντέλα
Οι Rachman & Hodgson (1968), δείχνοντας σε φυσιολογικά άτοµα
εικόνες µε γυναικείες µπότες και εικόνες µε γυµνές γυναίκες οδήγησαν
σε αυξηµένη σεξουαλική διέγερση όταν αργότερα σαν ερέθισµα ήταν
µόνο οι µπότες, δηµιουργώντας έτσι έµµεσα ένα φετιχιστικό
αντικείµενο.
ο επαναλαµβανόµενος συνδυασµός οργασµού µέσω αυνανισµού µε
ένα παραφιλικό ερέθισµα οδηγεί σε εξαρτηµένη διέγερση.
Νευρολογικά ευρήµατα
Flor-Henry (1987), σηµαντικές διαφορές στην αριστερή
µετωποκροταφική λειτουργικότητα των παραφιλικών γενικά, αλλά και
των επιδειξιµανών ειδικότερα. ΗΕΓ: αριστερή ηµισφαιρική
δυσλειτουργία
Ορµονολογικά ευρήµατα

ΕΦΑΨΙΜΑΝΙΑ (FROTTEURISM), DSM IV
• Α. Πάνω από µία περίοδο 6 µηνών µε
επαναλαµβανόµενες και επίµονες
σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις και
συµπεριφορές που περιλαµβάνουν άγγιγµα
και τρίψιµο έναντι µη-συγκατατιθέµενου
ατόµου.
• Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις και
συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική
δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική,
εργασιακή, ή άλλη σηµαντική περιοχή της
λειτουργικότητας.

Frotteuristic Disorder, προ- DSM V
•

•

•
•
•

A. Over a period of at least six months, recurrent and
intense sexual arousal from touching or rubbing against
a nonconsenting person, as manifested by fantasies,
urges, or behaviors.
B. The person has clinically significant distress
or impairment in important areas of functioning, or has
sought sexual stimulation from touching and rubbing
against three or more nonconsenting persons on
separate occasions.
Specify if:
In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months:____
In a Controlled Environment

Frotteuristic Disorder, DSM V
• Αλλαγή Κριτηρίου Β σε:
The individual has acted on these sexual
urges with a nonconsenting person, or the
sexual urges or fantasies cause clinically
significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of
functioning.

Frotteuristic Disorder
• Μέσος όρος εφαψιµανικών πράξεων : 850.
• 2 στα 3 άτοµα που είχαν συλληφθεί για
ηδονοβλεπτική δραστηριότητα είχαν
παράλληλα και εφαψιµανική δραστηριότητα
• Δείγµα 560 παραφιλικών: 2 στους 10 ατόµων
µε εφαψιµανία είχαν σαν µοναδική
δραστηριότητα την εφαψιµανία ενώ οι
υπόλοιποι είχαν κατά µέσο όρο επιπλέον 5
παραφιλίες.
• Abel et al (1987, 1988)

ΕΦΑΨΙΜΑΝΙΑ (FROTTEURISM)
Επιδηµιολογία
•

•
•

Για τα έτη 1966-1997, βρέθηκαν µόνο 17 µελέτες µε το θέµα αυτό. Οι
Abel et al (1987), τόνισαν ότι η εφαψιµανία είναι πολύ συχνή
παραφιλική δραστηριότητα. Ο µέσος όρος των εφαψιµανικών
πράξεων των 62 ατόµων µε πρώτη διάγνωση την εφαψιµανία, που
µελέτησαν, ήταν 850. Σε δείγµα ατόµων που είχαν συλληφθεί για
ηδονοβλεπτική δραστηριότητα το 66% είχαν παράλληλα επιδείξει
εφαψιµανική δραστηριότητα (27). Οι Abel et al (1988) (28), µελετώντας
561 παραφιλικούς βρήκαν ότι µόνο 21% των ατόµων µε εφαψιµανία
είχαν σαν µοναδική δραστηριότητα την εφαψιµανία ενώ οι υπόλοιποι
είχαν κατά µέσο όρο επιπλέον 4,8 παραφιλίες.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Freund & Kolarsky (1965), Ιδανική διαδικασία µιας ερωτικής σχέσης, 4
στάδια : εντόπιση του στόχου-συντρόφου, φάση µη-λεκτικής και
λεκτικής προσέγγισης, φάση όπου αναπτύσσεται κάποια σωµατική
επαφή, και τέλος φάση της σεξουαλικής επαφής. Εφαψιµανία:
διαταραχή στην τρίτη φάση

Sexual Masochism Disorder, DSM V
• A. Over a period of at least six months, recurrent and
intense sexual arousal from the act of being humiliated,
beaten, bound, or otherwise made to suffer, as
manifested by fantasies, urges, or behaviors.
• B. The person has clinically significant distress or
impairment in important areas of functioning.
•
• Specify if:
• With Asphyxiophilia (Sexually Aroused by
Asphyxiation)
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months:____
• In a Controlled Environment

Sexual Masochism Disorder, DSM V
• Αλλαγή Κριτηρίου Β σε:
The individual has acted on these sexual
urges with a nonconsenting person, or the
sexual urges or fantasies cause clinically
significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of
functioning.

Sexual Masochism - Δεδοµένα, 1
• Το 10% του πληθυσµού έχει εµπλακεί σε
κάποια µορφή µαζοχιστικού σεξουαλικού
παιγνιδιού
• Το 20% έχει παρόµοιες φαντασιώσεις
• Ποσοστό που χρησιµοποιεί τον µαζοχισµό
σαν αποκλειστική πηγή σεξουαλικής
ευχαρίστησης: 1%.
• Ο µαζοχισµός είναι πολύ πιο συχνός από
τον, κατά τα φαινόµενα συµπληρωµατικό
του, σαδισµό
• “Υποτακτικές” Vs “κυριαρχικές”
φαντασιώσεις: 4:1.
• Friday (1980

Sexual Masochism - Δεδοµένα, 2
• Τα 3 πυρηνικά στοιχεία:
Πόνος, Απώλεια Ελέγχου, Ταπείνωση
• Πως µπορεί να εξηγηθεί το παράδοξο
γεγονός η πρόκληση πόνου να εκλύει
ευχαρίστηση;
• Ο µαζοχισµός φαίνεται να αποτελεί
φαινόµενο των σύγχρονων Δυτικών
πολιτισµών. Έλλειψη αναφορών πριν το
1500. Αρκετά διαδεδοµένος στην Ευρώπη
και στην Αµερική από τον 18ο αιώνα.
• Επικρατέστερος στα ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ
(SEXUAL MASOCHISM)
•
•
•

•
•
•

Ιστορία
Πως µπορεί να εξηγηθεί το παράδοξο γεγονός η πρόκληση πόνου να εκλύει
ευχαρίστηση;
Η πολιτισµική και ιστορική κατανοµή του µαζοχισµού παρουσιάζει αρκετό
ενδιαφέρον. Μπορεί κανείς να βρει κατά την αρχαιότητα, καθώς και σε
αρκετούς πολιτισµούς, σχεδόν όλες τις σεξουαλικές πρακτικές. Ο µαζοχισµός
όµως φαίνεται να αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων Δυτικών πολιτισµών.
Υπάρχει τέλεια έλλειψη αναφορών πριν το 1500, οπότε και εµφανίζονται τα
πρώτα στοιχεία, ενώ φαίνεται αρκετά διαδεδοµένος στην Ευρώπη και στην
Αµερική από τον 18ο αιώνα.
Μαζοχισµός και ψυχοπαθολογία
Οι McCollaum & Lester (1994), σε µελέτη φυσιολογικών φοιτητών βρήκε
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ σεξουαλικών µαζοχιστικών ενδιαφερόντων και
σεξουαλικής επιθετικότητας.
Οι Thornton et al (1996), βρήκαν ότι κάποιου βαθµού σεξουαλικό µαζοχιστικό
ενδιαφέρον ήταν συχνό ανάµεσα σε σεξουαλικούς παραπτωµατίες. Τα
αποτελέσµατα των ερευνών αυτών υποδεικνύουν κάποια σύνδεση µεταξύ
µαζοχισµού και σεξουαλικής παραπτωµατικότητας.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ
•

Είναι ο µαζοχισµός ψυχική διαταραχή;

•

Μελέτες σε δείγµατα µαζοχιστών έδειξαν ότι πρόκειται για άτοµα σε
γενικές γραµµές υγιή, επιτυχηµένα, και µε καλές δυνατότητες
προσαρµογής. Τείνουν να είναι αξιόπιστα και να έχουν υψηλές
προσδοκίες για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους.
Η πρακτική του µαζοχισµού φαίνεται να γίνεται σχεδόν πάντα σε
πλαίσια ασφάλειας.
Μερικά άτοµα µπορεί όµως να επιδοθούν σε επικίνδυνες
συµπεριφορές στη διάρκεια µαζοχιστικών πρακτικών. Οι
συµπεριφορές αυτές πιθανόν να υποκρύπτουν κάποια βαθιά
παθολογία ή απλώς κακή κρίση.
Εκτός από ακραίες περιπτώσεις ο µαζοχισµός συνήθως δεν προκαλεί
ζηµιά στο άτοµο. Αντίθετα, δείχνει να είναι επιθυµητός σε αρκετούς
ανθρώπους που δείχνουν φυσιολογικοί και καλά προσαρµοσµένοι
στους περισσότερους τοµείς.

•
•

•

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ
•
•
•

•

•

•

Eπιδηµιολογία
Αρκετά προβλήµατα στον υπολογισµό του επιπολασµού.
Εκτός του ότι υπάρχει δυσκολία των ατόµων στο να αναφερθούν σ’
αυτόν, παρατηρείται επιπλέον µεγάλη διάσταση µεταξύ φαντασίωσης
και πρακτικής, ίσως επειδή σε αρκετούς υπάρχει δυσκολία στην
ανεύρεση συντρόφου για το µοίρασµα των εµπειριών.
Ανασκόπηση αρκετών ερευνών πάνω στο µαζοχισµό, (Baumeister,
1989): 10% του πληθυσµού έχει εµπλακεί σε κάποια µορφή
µαζοχιστικού σεξουαλικού παιγνιδιού, και τουλάχιστον διπλάσιοι
έχουν παρόµοιες φαντασιώσεις. Υπολογίζεται όµως ότι το ποσοστό
των ατόµων που χρησιµοποιεί τον µαζοχισµό σαν αποκλειστική πηγή
σεξουαλικής ευχαρίστησης δεν ξεπερνά το 1%.
Οι άνδρες αναπτύσσουν συχνότερα µαζοχιστική δραστηριότητα σε
σχέση µε τις γυναίκες, αλλά αυτό πιθανόν να µην ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα και να αντανακλά µάλλον την µεγαλύτερη τάση
των ανδρών να αναζητούν σεξουαλική δραστηριότητα.
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινωνικοοικονοµική κατανοµή του
µαζοχισµού, αφού φαίνεται ότι είναι επικρατέστερος στα ανώτερα
στρώµατα. Αρκετό θεωρητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
ο µαζοχισµός είναι πολύ πιο συχνός από τον, κατά τα φαινόµενα
συµπληρωµατικό του, σαδισµό. Ο Friday (1980), µελετώντας όλων
των ειδών σεξουαλικές φαντασιώσεις βρήκε ότι οι υποτακτικές, σε
σχέση µε τις κυριαρχικές φαντασιώσεις, βρίσκονται σε αναλογία 4:1.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ
•

Τα τρία πυρηνικά στοιχεία: Πόνος, Απώλεια Ελέγχου, Ταπείνωση.

•
•

Ψυχαναλυτικές θεωρίες
Η αναζήτηση εµπειριών πόνου, παράλληλα µε την απώλεια ελέγχου,
δείχνει να έρχεται σε αντίθεση µε την ανθρώπινη φύση. Για δεκαετίες,
οι πλέον περιεκτικές θεωρίες περί µαζοχισµού προήλθαν από τον
χώρο της ψυχανάλυσης. Ο Freud (1924), πρότεινε ότι ο µαζοχισµός
προέρχεται από το σαδισµό. Συγκεκριµένα, το άτοµο επιθυµεί να
κυριαρχεί και να πληγώνει τους άλλους. Η επιθυµία αυτή δίνει γένεση
σε ενοχές οι οποίες τελικά µετατρέπονται σε επιθυµία να κυριαρχείται
από τους άλλους. Η άποψη αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από
πρόσφατες ενδείξεις.

•
•

Θεωρίες µάθησης
Η θεωρία της µάθησης υποστηρίζει ότι ο µαζοχισµός κατανοείται µε το
µηχανισµό της εξαρτηµένης µάθησης, τονίζοντας ότι, πρώιµες
εµπειρίες δηµιουργούν ισχυρή σύνδεση της σεξουαλικής
ευχαρίστησης και του πόνου. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να
τιµωρήθηκε µε ξυλιές στο πισινό, να αισθάνθηκε τη γυµνότητα και την
επαφή αυτή διεγερτική, και να σχηµάτισε έτσι µία σύνδεση η οποία θα
αναπτύξει µαζοχιστική επιθυµία στη µετέπειτα ζωή.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΣΑΔΙΣΜΟΣ
(SEXUAL SADISM), DSM IV
Για περίοδο τουλάχιστον 6 µηνών, το άτοµο έχει
επίµονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις ή
συµπεριφορές που περιλαµβάνουν πράξεις
(πραγµατικές ή προσοµοιωτικές), στις οποίες ο
ψυχικός ή σωµατικός πόνος του θύµατος το διεγείρει
σεξουαλικά.
• Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις ή
συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική
δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική, εργασιακή ή
άλλη σηµαντική περιοχή της λειτουργικότητας.
•

Α.

Sexual Sadism Disorder, προ- DSM V
• A. Over a period of at least six months, recurrent and
intense sexual arousal from the physical or psychological
suffering of another person, as manifested by fantasies,
urges, or behaviors.
• B. The person has clinically significant distress or
impairment in important areas of fucntioning, or has
sought sexual stimulation from behaviors involving the
physical or psychological suffering of two or more
nonconsenting persons on separate occasions.
•
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months:____
• In a Controlled Environment

Sexual Sadism Disorder, DSM V
• Αλλαγή Κριτηρίου Β σε:
The individual has acted on these sexual
urges with a nonconsenting person, or the
sexual urges or fantasies cause clinically
significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of
functioning.

Δεδοµένα
• Το 5 % των γυναικών και το 15 % των
ανδρών δείχνουν να διεγείρονται σε
σαδοµαζοχιστικού τύπου διηγήσεις.
• Άνδρες γενικού πληθυσµού: το 15% είχαν
φαντασιώσεις κακοποίησης γυναίκας και το
10% φαντασιώσεις να χτυπούν γυναίκα.
• 1 στις 3 γυναίκες και 1 στους 2 άνδρες έχουν
σεξουαλικές φαντασιώσεις να δένουν τον/την
σύντροφό τους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν
αυτές οι συµπεριφορές αφορούν προτίµηση
ή απλώς είναι µέρος ενός σεξουαλικού
ρεπερτορίου δραστηριοτήτων
• Kinsey et al (1953), Crepault & Couture (1980), Arndt
et al (1985)

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΣΑΔΙΣΜΟΣ
(SEXUAL SADISM)
•
•
•
•

Επιδηµιολογία
Kinsey et al (1953), 3-12% των γυναικών και το 10-20% των ανδρών δείχνουν
να διεγείρονται σε σαδοµαζοχιστικού τύπου διηγήσεις.
Crepault & Couture (1980), µελετώντας άνδρες γενικού πληθυσµού βρήκαν ότι
το 15% είχαν φαντασιώσεις κακοποίησης γυναίκας και το 10% φαντασιώσεις
να χτυπούν γυναίκα.
Οι Arndt et al (1985), βρήκαν ότι το ένα τρίτο των γυναικών και το ήµισυ των
ανδρών είχαν σεξουαλικές φαντασιώσεις να δένουν τον/την σύντροφό τους,
χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν αυτές οι συµπεριφορές αφορούν προτίµηση ή
απλώς είναι µέρος ενός σεξουαλικού ρεπερτορίου δραστηριοτήτων που
συµβαίνουν ενίοτε. Επιπλέον, βρέθηκε ότι το 5% των ανδρών και το 2% των
γυναικών ανέφεραν ότι έπαιρναν σεξουαλική ικανοποίηση προκαλώντας
πόνο.

•

•

•

•
•

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΣΑΔΙΣΜΟΣ

Πολλοί κλινικοί θεωρούν το σαδισµό και το µαζοχισµό
συµπληρωµατικές διαταραχές. Η παρατήρηση ότι τα άτοµα µε
µαζοχιστικές φαντασιώσεις έχουν συγχρόνως και σαδιστικές
φαντασιώσεις, ενισχύει την άποψη αυτή
FBI: Η πλειονότητα λευκοί, οι µισοί ήταν έγγαµοι, το 43% µε ιστορικό
οµοφυλόφιλης εµπειρίας, στο 20% συνυπήρχε άλλη παραφιλία, το
23% ανέφερε σωµατική και το 20% σεξουαλική κακοποίηση κατά την
παιδική ηλικία. Πολλοί από αυτούς είχαν την τάση να οδηγούν µε το
αυτοκίνητό τους χωρίς εµφανή σκοπό. Επίσης, είχαν την τάση να
µετατρέπουν το αυτοκίνητό τους ώστε να µοιάζει µε αυτοκίνητο της
αστυνοµίας. Σχεδόν όλοι είχαν προσχεδιάσει το έγκληµα. Η
κατακράτηση του θύµατος για πάνω από 24 ώρες ήταν συνήθης και
συνδυαζόταν µε δέσιµο, κάλυψη των µατιών ή απειλή µε όπλο. Η
σεξουαλική δραστηριότητα περιελάµβανε δέσιµο, πρωκτική και
στοµατική πράξη, και εισαγωγή ξένων σωµάτων. Το 73% των
θυµάτων θανατώνονταν. Περισσότεροι από τους µισούς δράστες
κατέγραφαν τη δραστηριότητά τους σε ηµερολόγια ή σε
κασσετόφωνο, βιντεοταινία, φωτογραφίες, και σκίτσα. Το 40%
κρατούσαν στην κατοχή τους ένα αντικείµενο του θύµατος.
Dietz et al (1990), παρατήρησαν ότι όλοι οι σαδιστές παραπτωµατίες
είχαν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στη προσωπικότητά τους, ενώ
το 40% είχαν ιστορικό χρήσης εθιστικών ουσιών, άλλων εκτός του
αλκοόλ.
Βrittain (1970), στο 40% είχαν ψυχοπαθητικές προσωπικότητες µε
ισχυρά ναρκισσιστικά στοιχεία
Langevin et al (1988), το 75% έκανε χρήση εθιστικών ουσιών

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΣΑΔΙΣΜΟΣ
•
•
•

•
•

•
•
•

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ψυχοδυναµικές θεωρίες
S.Freud (Freud, 1920). Αρχικά θεώρησε τη σχέση επιθετικότητας και
σεξουαλικότητας σαν συνδυασµό ψυχικών ενορµήσεων. Αργότερα
υπέθεσε σαν πιο πιθανή εξήγηση την παρουσία του παιδιού σαν
µάρτυρας στην “πρωταρχική σκηνή” (“primal scene”), ενώ
παρακολουθούσε τους γονείς του να κάνουν έρωτα.
Συµπεριφορικές απόψεις
Raymond (1956), υποστήριξε ότι το άτοµο αναπτύσσει µία ταχεία
συσχέτιση στη διάρκεια κάποιων πρώιµων σεξουαλικών εµπειριών.
Με τον τρόπο αυτό εξήγησε την ανάπτυξη του καλτσόν σαν
φετιχιστικό αντικείµενο όταν το άτοµο έβλεπε κρεµασµένο το καλτσόν
της µητέρας του στο µπάνιο, ενώ αυνανιζόταν. Υποστήριξε ότι κάποια
άτοµα έχουν την προδιάθεση για ταχείες συσχετίσεις και εξαρτήσεις.
Βιολογικά ευρήµατα και απόψεις
Κάποια άτοµα παρουσιάζουν ενδοκρινικές ή και χρωµοσωµατικές
ανωµαλίες, όπως άτοµα µε σεξουαλική σαδιστική δραστηριότητα και
σύνδροµο Klinefelter
Δεν υπάρχει κάποια εµφανής εγκεφαλική βλάβη. Έχουν αναφερθεί
ευρήµατα δυσλειτουργίας του δεξιού κροταφικού λοβού, µε τη
χρησιµοποίηση αξονικής τοµογραφίας και νευροψυχολογικών
δοκιµασιών. Οι Gratzer & Bredford (1995), βρήκαν νευρολογικές
ανωµαλίες, κυρίως στον κροταφικό λοβό, στο 55% των σαδιστών.

ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ, DSM IV, V
• Α. Επαναλαµβανόµενες και επίµονες σεξουαλικές
τάσεις, φαντασιώσεις ή συµπεριφορές που
περιλαµβάνουν σεξουαλική δραστηριότητα µε παιδιά
(µικρότερα των 13 ετών).
• Β. Αυτές οι τάσεις, φαντασιώσεις ή συµπεριφορές
προκαλούν κλινικά σηµαντική δυσφορία ή
διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή ή άλλη
σηµαντική περιοχή της λειτουργικότητας.
• Γ. Ο παιδόφιλος επίσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 16 ετών και τουλάχιστον 5 έτη
µεγαλύτερος από το παιδί.
• (Στην περίπτωση όµως των εφήβων δραστών αυτός
ο περιορισµός ενδέχεται να µην ισχύει και η
απόφαση για την διάγνωση έγκειται στην κρίση του
κλινικού)

ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ, DSM V
• Note: do not include an individual in late
adolescence involved in an ongoing sexual
relationship with a 12 -13 year old.
• Specify whether:
– Exclusive type (attracted only to children)
– Nonexclusive type
Specify if:
Sexually attracted to males
Sexually attracted to females
Sexually attracted to both
Specify if:
Limited to incest

Δεδοµένα
• Τουλάχιστον 7% των γυναικών και 3%
των ανδρών έχουν κάποια εµπειρία
σεξουαλικής κακοποίησης κατά την
παιδική ηλικία.
• 300.000 περίπου περιπτώσεις παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης ανά έτος
στις ΗΠΑ
• Τα θύµατα υπολογίζονται ότι στο 80%
είναι κορίτσια
• Μέση ηλικία θύµατος : 9 έτη

Σχολιασµός κριτηρίων, 1
• Το γεγονός ότι για να διαγνωστεί παιδοφιλία
απαιτείται η ύπαρξη σηµαντικής δυσφορίας
ή διαταραχής στη λειτουργικότητα µπορεί να
δυσκολέψει τη διάγνωση κάποιων
περιστατικών.
• Η ηλικία του παιδιού επίσης φαίνεται να
δηµιουργεί προβλήµατα. Αν και η ύπαρξη
ορίου ηλικίας είναι απαραίτητη, ο
καθορισµός της έναρξης της εφηβείας στα 13
δείχνει λίγο αυθαίρετος.

Σχολιασµός κριτηρίων, 2
• Δεν υπήρχαν επαναλαµβανόµενες επιθυµίες
και φαντασιώσεις στο 60% των παιδοφίλων
και στο 75% των αιµοµικτών. Εποµένως οι
επαναλαµβανόµενες επιθυµίες και
φαντασιώσεις δεν είναι παθογνωµονικές για
όλα τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα
παιδιά.
• Αρκετοί κλινικοί παραβλέπουν τα κριτήρια
του DSM, ιδίως όταν πρόκειται να εισάγουν
τα άτοµα αυτά σε θεραπεία, και
χρησιµοποιούν τον όρο “child molesters”
αντί του όρου “pedophiles” (παιδόφιλοι).
• Marshal (1997)

Pedohebephilic Disorder, DSM
προ- V
• A. Over a period of at least six
months, one or both of the following, as
manifested by fantasies, urges, or
behaviors:
• (1) recurrent and intense sexual arousal
from prepubescent or pubescent children
• (2) equal or greater arousal from such
children than from physically mature
individuals

Pedohebephilic Disorder, προDSM V
• B. One or more of the following signs or symptoms:
• (1) the person has clinically significant distress or
impairment in important areas of functioning from sexual
attraction to children
• (2) the person has sought sexual stimulation, on
separate occasions, from either of the following:
• (a) two or more different children, if both are
prepubescent
• (b) three or more different children, if one or more are
pubescent
• (3) repeated use of , and greater arousal from,
pornography depicting prepubescent or pubescent
children than from pornography depicting physically
mature persons, for a period of six months or longer [8]

•

Pedohebephilic Disorder, προDSM V

C. The person is at least age 18 years and at least
five years older than the children in Criterion A or
Criterion B.

• Specify type:
• Pedophilic Type—Sexually Attracted to Prepubescent
Children (Generally Younger than 11)
• Hebephilic Type—Sexually Attracted to Pubescent
Children (Generally Age 11 through 14)
• Pedohebephilic Type—Sexually Attracted to Both
•
• Specify type:
• Sexually Attracted to Males
• Sexually Attracted to Females
• Sexually Attracted to Both

Pedohebephilic Disorder, προDSM V
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment,
or Recurring Behavior and in an
Uncontrolled Environment): State duration
of remission in months: ____
• In a Controlled Environment

Παιδοφιλία, φαλλοµετρικό προφίλ, Barbaree
& Marshall (1989),

• α. Το προφίλ “προτίµησης ενηλίκων”, ισχυρή
διέγερση σε ενήλικες γυναίκες και ελάχιστη σε παιδιά.
• β. Το προφίλ “προτίµησης εφήβων και ενηλίκων”,
παρόµοιο µε το προηγούµενο, µε ισχυρότερη τη
διέγερση απέναντι στις εφήβους.
• γ. Ένας µεγάλος αριθµός ανδρών δεν ήταν σε θέση να
διαχωριστεί επειδή έδειχνε “µέση ανταπόκριση»
απέναντι σε όλες τις ηλικίες.
• δ. Ένας µικρός αριθµός χαρακτηρίζεται από ισχυρή
διέγερση µε κυρίως “προτίµηση παιδιών” και
µικρότερη εφήβων και ενηλίκων.
• ε. Το µοντέλο “διφασικής προτίµησης παιδιών και
ενηλίκων”, διφασική ισχυρή διέγερση τόσο σε παιδιά
όσο και σε ενήλικες και µικρή διέγερση σε εφήβους.

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ (FETISHISM), DSM IV
• Α. Για πάνω από 6 µήνες,
επαναλαµβανόµενες και επίµονες
σεξουαλικές φαντασιώσεις, επιθυµίες, ή
συµπεριφορές που περιλαµβάνουν τη χρήση
αντικειµένων (πχ. γυναικεία εσώρουχα).
• Β. Οι σεξουαλικές αυτές φαντασιώσεις,
επιθυµίες και συµπεριφορές προκαλούν
σηµαντική κλινική δυσφορία ή διαταραχή
στην κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη
σηµαντική περιοχή της λειτουργικότητας.
• Γ. Τα φετιχιστικά αντικείµενα δεν
περιορίζονται µόνο σε είδη γυναικείων
ρούχων (όπως στον παρενδυσιακό
φετιχισµό) ή σε αντικείµενα σχεδιασµένα µε
σκοπό τη γεννητική ευχαρίστηση (π χ.
δονητής).

Fetishistic Disorder, DSM V
• A. Over a period of at least six months,
recurrent and intense sexual arousal from
eaither the use of non-living objects or a
highly specific focus on non-genital body
part(s), as manifested by fantasies, urges,
or behaviors.
• B. The person has clinically significant
distress or impairment from important
areas of functioning.
• C. The fetish objects are not limited to
articles of clothing used in cross-dressing
(as in Transvestic Disorder) or devices
specifically designed for the purpose of
tactile genital stimulation (e.g. vibrator).

Fetishistic Disorder, DSM V
•
•
•
•

Specify:
Body part(s):
Non-living object(s):
Other:

• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or
Recurring Behavior and in an Uncontrolled
Environment): State duration of remission in
months: ____
• In a Controlled Environment

Fetishistic Disorder
• αντικείµενα, όπως, ρούχα, µαλακά υλικά,
παπούτσια, δερµάτινα ή λαστιχένια
εξαρτήµατα,
• µε ποικίλους τρόπους, όπως, χαϊδεύοντας,
γλύφοντας, τρίβοντας, καίγοντας, κόβοντας,
κοιτάζοντας ή παρακολουθώντας κάποιον
άλλον να τα χρησιµοποιεί.
• Το 58% χρησιµοποιούσε σαν φετίχ ρούχα, το
23% λαστιχένια ή πλαστικά εξαρτήµατα, το
15% υποδήµατα, και το 15% µέρη του
σώµατος, µε κύρια προτίµηση το πόδι.
• Ο 1 στους 3 έχει 1 φετίχ, και οι µισοί 3
τουλάχιστον.

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ (FETISHISM)
•
•
•
•
•

Η λέξη “fetish” προέρχεται από την Πορτογαλική fetico µετά την
ανακάλυψη από τους Πορτογάλους εξερευνητές του 15ου αιώνα
κάποιων οµοιωµάτων λατρείας ιθαγενών της Δ. Αφρικής.
Αργότερα ο όρος fetishism χρησιµοποιήθηκε για το χαρακτηρισµό
ειδικών σεξουαλικών συµπεριφορών από τους Binet (1887) και KrafftEbing (1886/1965).
Διαγνωστικά κριτήρια
Τόσο το ICD-10 της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (1988) όσο και το
DSM-IV της Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας (1994), περιλαµβάνουν
τον φετιχισµό σαν ξεχωριστή κατηγορία.
Και τα δύο ταξινοµητικά συστήµατα ορίζουν τον φετιχισµό σαν τη
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τη χρήση ή εµµονή σε
αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σαν ερεθίσµατα µε σκοπό τη
σεξουαλική διέγερση και την ευχαρίστηση.

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ
•
•
•
•
•

•

Επιδηµιολογία
Όπως µε όλες τις σεξουαλικές διαταραχές δεν υπάρχουν σαφή
επιδηµιολογικά στοιχεία για τον φετιχισµό.
Ο παθολογικός φετιχισµός είναι σπάνιος
Ο φετιχισµός είναι σηµαντικά πιο συχνός στους άνδρες.
Κλινικά χαρακτηριστικά
Οι Chalkley και Powell (1983), µελέτησαν 48 φετιχιστές και βρήκαν ότι
χρησιµοποιούσαν ποικίλα αντικείµενα, όπως, ρούχα, µαλακά υλικά,
παπούτσια, δερµάτινα ή λαστιχένια εξαρτήµατα, µε ποικίλους
τρόπους, όπως, χαϊδεύοντας, γλύφοντας, τρίβοντας, καίγοντας,
κόβοντας, κοιτάζοντας ή παρακολουθώντας κάποιον άλλον να τα
χρησιµοποιεί. Συγκεκριµένα βρήκαν ότι το 58% χρησιµοποιούσε σαν
φετίχ ρούχα, το 23% λαστιχένια ή πλαστικά εξαρτήµατα, το 15%
υποδήµατα, και το 15% µέρη του σώµατος, µε κύρια προτίµηση το
πόδι. Επίσης, το 35% είχαν ένα φετίχ, και το 45% τρία ή περισσότερα
φετίχ. Πέραν του φετιχισµού, οι 16 είχαν µία επιπλέον, και οι 13, δύο
επιπλέον ψυχιατρικές διαγνώσεις.
Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο ο φετιχιστής να κλέβει το φετίχ που
προτιµά. Βρέθηκε ότι, το 25% των φετιχιστών προβαίνει σ’ αυτή τη
πράξη. Υπάρχουν όµως και περιστατικά βιαιότερων εγκληµάτων.
Παρατηρήθηκαν φόνοι µε κεντρικό σηµείο το φετιχιστικό αντικείµενο.

•
•
•

•
•

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ψυχαναλυτικές θεωρίες
Στις ψυχαναλυτικές υποθέσεις η αναπαράσταση του φετίχ έχει έναν
κεντρικό ρόλο. Ο Freud (1905/1962), δήλωσε ότι η επιλογή του φετίχ
προσδιορίζεται από τραυµατικές εµπειρίες της παιδικής περιόδου.
Ανέπτυξε την έννοια του “άγχους ευνουχισµού”, υποθέτοντας ότι το
φετιχιστικό αντικείµενο αναπαριστά το πέος που προστατεύει τον
άνδρα από το φόβο του ευνουχισµού. Ο Nagler (1957), συνοψίζοντας
τις ψυχαναλυτικές απόψεις σχετικά µε τον φετιχισµό, τόνισε ότι ο
φετιχιστής είναι ένα άτοµο που προσπαθεί να ξεπεράσει τη χαµηλή
αυτοπεποίθηση και τα αισθήµατα ανικανότητας µέσα από τη χρήση
ενός άψυχου αντικειµένου, του φετίχ.
Συµπεριφορικές θεωρίες
Οι θεωρίες αυτές προτείνουν ότι το σύστηµα κλασσικής εξαρτηµένης
µάθησης µπορεί να επηρεαστεί από ποικίλα ερεθίσµατα τα οποία
µοιάζουν συνήθως µε κάποια χαρακτηριστικά του δυνητικού
συντρόφου. Στην περίπτωση του φετιχιστή η σεξουαλική απάντηση
είναι εξαρτηµένη µε ένα ασυνήθιστο ερέθισµα, όπως, παπούτσι,
τσάντα, ή πόδι. Η σεξουαλική αυτή έλξη καταλήγει να γίνει ισχυρότερη
από την έλξη για τη σύντροφο. Κάποιοι ερευνητές έχουν κατορθώσει,
µέσω της κλασσικής εξαρτηµένης µάθησης, να αναπτύξουν την
ικανότητα σε φυσιολογικούς άνδρες να έχουν στύση, σαν απάντηση
σε ένα ασυνήθιστο αντικείµενο. Η απάντηση όµως αυτή έδειξε ότι
ελαττώνεται σύντοµα µε το χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει ότι το
µοντέλο αυτό δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει την δια βίου πορεία
του φετιχισµού.

ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑΚΟΣ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ
(TRANSVESTIC FETISHISM),
DSM IV
• Α. Επαναλαµβανόµενες και έντονες σεξουαλικά
διεγείρουσες φαντασιώσεις, τάσεις και
συµπεριφορές, σε άνδρες, που περιλαµβάνουν
ένδυση µε γυναικεία ρούχα, για µία περίοδο
τουλάχιστον έξι µηνών.
• Β. Οι φαντασιώσεις, σεξουαλικές τάσεις και
συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική
δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή ή
άλλη σηµαντική πλευρά της λειτουργικότητας.
• Προσδιόρισε εάν: Με δυσφορία που αφορά το φύλο:
Εάν το άτοµο έχει επίµονη δυσφορία µε το ρόλο ή τη
ταυτότητα φύλου.

Ορολογία
• “transvestism”: το να φοράει κάποιος ρούχα
του αντίθετου φύλου.
• Το DSM-IV χρησιµοποιεί τον όρο
“transvestism” για να περιγράψει άνδρες που
ντύνονται µε γυναικεία ρούχα και συγχρόνως,
νοιώθουν σεξουαλική διέγερση από αυτό
• “transexual”: το άτοµο που βιώνει τον εαυτό
του ως µέλος του αντίθετου φύλου και αναζητά
ορµονικές ή χειρουργικές µεθόδους µε σκοπό
την αναστροφή του φύλου.
• “drag queen”: το άτοµο που ντύνεται γυναικεία
στα πλαίσια οµοφυλοφιλίας, αλλά δεν
δηµιουργείται σεξουαλική διέγερση εξαιτίας
αυτής της δραστηριότητας.

Transvestic Disorder, DSM V
• A. Over a period of at least six months,
recurrent and intense sexual arousal from
cross‑dressing, as manifested by
fantasies, urges, or behaviors.
• B. The person has clinically significant
distress or impairment in important areas
of functioning.

Transvestic Disorder, DSM V
• Specify if:
• With Fetishism (Sexually Aroused by Fabrics,
Materials, or Garments)
• With Autogynephilia (Sexually Aroused by
Thought or Image of Self as Female)
• (DSM IV, With Autoandrophilia (Sexually
Aroused by Thought or Image of Self as Male)
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or
Recurring Behavior and in an Uncontrolled
Environment): State duration of remission in
months:____ >> 5 years
• In a Controlled Environment

ΠΑΡΕΝΔΥΣΙΑΚΟΣ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ
•
•

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει κάποια µελέτη η οποία να υπολογίζει την
επικράτηση ή την συχνότητα. Οι Bullough & Bullough (1993)
αναφέρουν ότι η επικράτηση 1% που είχε υποτεθεί συµβαδίζει µε τα
δικά τους συµπεράσµατα, αλλά τονίζουν την ανάγκη καλύτερης
εκτίµησης.

•
•

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Παρ’ όλη την έξαρση της έρευνας στο πεδίο της ετερο- και
οµοσεξουαλικότητας, ελάχιστες µελέτες έχουν γίνει σε άνδρες µε Π.Φ.
Μερικοί κλινικοί έχουν υποθέσει ότι αναπτύσσεται µετά από
εξαναγκαστική ένδυση µε γυναικεία ρούχα, σαν µορφή τιµωρίας, στη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, ιδιαίτερα από τη µητέρα ή άλλες
γυναικείες φιγούρες.
Άλλοι έχουν αντίθετη άποψη, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη του Π.Φ.
γίνεται µετά από τυχαία έκθεση σε γυναικεία ρούχα.
Ούτως ή άλλως, όταν η έκθεση συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση,
αυνανισµό και οργασµό, αυξάνονται οι πιθανότητες εγκατάστασης της
παραφιλίας.

•

•
•

Paraphilic Disorders Not Otherwise Specified,
DSM IV
Other Specified Paraphilic Disorder,
DSM V
• Paraphilic Disorders that do not meet the criteria for any
of the specific paraphilic categories. Examples include,
but are not limited to, telephone scatologia (obscene
phone calls), necrophilia (corpses), zoophilia (animals),
coprophilia (feces), klismaphilia (enemas) and
urophilia (urine).
• The person has clinically significant distress or
impairment in important areas of functioning.
• Specify if:
• In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring
Behavior and in an Uncontrolled Environment): State
duration of remission in months:____
• In a Controlled Environment

ΖΩΟΦΙΛΙΑ (ZOOPHILIA)
•

•
•

•
•

Σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις ή συµπεριφορές που
σχετίζονται µε ζώα. Το ζώο που επιλέγεται είναι συνήθως
κάποιο µε το οποίο το άτοµο ήταν σε στενή σχέση κατά την
παιδική ηλικία, όπως ζώο φάρµας ή κατοικίδιο.
Kinsey et al, επικράτηση µίας έστω σεξουαλικής επαφής
µεταξύ ανθρώπου και ζώου 8% για του άνδρες και 1,5% και
3,6% σε κορίτσια και γυναίκες αντίστοιχα.
Ποσοστά υψηλότερα στον αγροτικό πληθυσµό, 40%
εµπλέκεται σε σεξουαλική δραστηριότητα µε ζώα, και το 17%
φτάνει σε οργασµό στη διάρκεια σεξουαλικής δραστηριότητας
µε ζώα. Τα ποσοστά επίσης είναι υψηλότερα σε άτοµα µε
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Nagaraja (1983), επικράτηση 1% σε Αµερικανούς έφηβους
Crepault & Couture (1980), 5% του δείγµατος είχε φαντασιώσεις
σεξουαλικής δραστηριότητας µε ζώα.

ΚΛΥΣΜΑΦΙΛΙΑ (KLISMAPHILIA)
• Το παραφιλικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στη λήψη
κλύσµατος.
• Συναντάται και στα δύο φύλα, αν και οι Kinsey et al,
αναφέρουν ότι συναντάται κυρίως σε γυναίκες κατά
τη διάρκεια αυνανιστικής δραστηριότητας.
• Πολλά άτοµα χρησιµοποιούν ζεστό νερό στο
κατώτερο κόλον, ενώ άλλοι χρησιµοποιούν καφέ,
γιαούρτι, αέρα, ουίσκι, µπύρα, κρασί και κοκαίνη.
• Η απορρόφηση των ουσιών από το βλεννογόνο του
ορθού φαίνεται να είναι ταχύτατη, έχοντας τις
επιδράσεις µιας ενδοφλέβιας ένεσης.
• Τραύµατα του ορθού ή ενσφήνωση ξένων σωµάτων,
για την οποία απαιτήθηκε ιατρική συνδροµή.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΙΣΧΡΟΦΙΛΙΑ Ή ΣΚΑΤΟΦΙΛΙΑ
(TELEPHONE SCATOPHILIA)
• Περιλαµβάνει τηλεφωνήµατα σε γνωστό/ή ή
άγνωστο/η µε περιεχόµενο ξεκάθαρα ερωτικό. Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι περισσότεροι
δράστες είναι άνδρες.
• Βρέθηκε ότι, το 26% µαθητριών και το 11% µαθητών
κολεγίου δέχτηκε τέτοιου τύπου τηλεφωνήµατα. Δεν
είναι όµως καθόλου ξεκάθαρο εάν τα δεδοµένα αυτά
αναπαριστούν την πραγµατική διάσταση της
διαταραχής, δεδοµένου ότι, δεν υπάρχουν
πληροφορίες για το πόσα τηλεφωνήµατα έκανε ο
ίδιος δράστης ή ακόµα εάν οι δράστες πληρούσαν
τα κριτήρια για παραφιλία ΜΠΑ.
• Τα περισσότερο συχνά ευρήµατα στα άτοµα αυτά
είναι η χαµηλή αυτοεκτίµηση και ο θυµός απέναντι
στις γυναίκες. Νοητική υστέρηση, ψύχωση, και
τοξίκωση από ουσίες δεν φαίνεται να σχετίζονται µε
τη διαταραχή.

ΥΠΟΞΥΦΙΛΙΑ (HYPOXYPHILIA)
•
•

•

•
•

Αναφέρεται επίσης και ως ασφυξιοφιλία (asphyxiophilia),
σεξουαλική ασφυξία (sexual asphyxia), αυτοερωτική ασφυξία.
Χαρακτηρίζεται από επίτευξη ή αύξηση της σεξουαλικής
διέγερσης λόγω της µειωµένης παροχής αρτηριακού αίµατος, η
οποία προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και αύξηση διοξειδίου του
άνθρακος.
Στο DSM-IV η υποξυφιλία περιγράφεται σαν µορφή του
σεξουαλικού µαζοχισµού. Σε αρκετά περιστατικά
ασφυξιοφιλίας όµως δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον στο
να υποφέρουν, αλλά µόνο στο να αυξάνουν τη σεξουαλική
ευχαρίστηση. Επίσης, δεν φαίνεται να πληρούν τα κριτήρια για
σεξουαλικό µαζοχισµό, ούτε να έχουν κάποια συσχέτιση µε το
σεξουαλικό µαζοχισµό, δεδοµένου ότι τα άτοµα παίρνουν
ενεργά µέτρα για αποφυγή πόνου ή τραυµατισµού.
ΗΠΑ, 500 θάνατοι ανά έτος, λόγω ασφυξιοφιλικής πρακτικής, οι
περισσότεροι εκ των οποίων αφορούσαν νέους ενήλικες ή
εφήβους.
Σε δείγµα 132 θανάτων από ασφυξιοφιλία βρέθηκε ότι µόνο το
4% συντελέστηκαν από γυναίκα.

Unspecified Paraphilic Disorder,
DSM V
• … applies to presentations in which
symptoms characteristic of a paraphilic
disorder that cause clinically significant
distress… do not meet the full criteria..
• .. in situations in which the clinician
choose not to specify the reason that the
criteria are not met for a specific disorder..
• .. there is insufficient information to make
a more specific diagnosis.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ,
1
• Παραδείγµατα ολοκληρωµένων προγραµµάτων
σε σεξουαλικούς δράστες προέρχονται από τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την
Αγγλία.
• Οι παρεµβάσεις έναντι των σεξουαλικών
δραστών διακρίνονται σε αυτές που
πραγµατοποιούνται µέσα στις φυλακές και σε
αυτές που πραγµατοποιούνται στην κοινότητα,
σε άτοµα που βρίσκονται σε διαδικασία
δικαστικής επιτήρησης (probation) ή
παρακολούθησης ή έχουν µόλις αποφυλακιστεί

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ,
2
• α. επίλυση θεµάτων ελαχιστοποίησης και
η ανάληψη υπευθυνότητας,
• β. αναγνώριση του κύκλου ή της
διαδικασίας που καταλήγει στο έγκληµα,
• γ. καθορισµός και η παρακολούθηση των
ατοµικών θεραπευτικών στόχων,
• δ. εκµάθηση µεθόδων πρόληψης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ,
3
• Η οµάδα λαµβάνει επίσης εκπαίδευση σε
βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως,
δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση
θύµατος, χειρισµός του θυµού, χειρισµός του
άγχους, υγιεινή της σεξουαλικότητας κλπ.
• Το κάθε µέλος της οµάδας λαµβάνει επίσης
διαπροσωπική θεραπεία, η οποία σχετίζεται
κυρίως µε τη διάθεση, τις φοβίες ή την ατοµική
διαδικασία εξαρτηµένης σεξουαλικής διέγερσης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
• Περί το τέλος της θεραπείας αναµένεται ότι ο
θεραπευόµενος θα έχει αναγνωρίσει τους παράγοντες
εκείνους που συµβάλλουν στη διαδικασία της
σεξουαλικής εγκληµατικής πράξης, θα είναι ικανός να
ανιχνεύει τις καταστάσεις εκείνες που αυξάνουν τον
κίνδυνο υποτροπής και θα έχει µάθει δεξιότητες που θα
του επιτρέπουν τη διαφυγή από τις καταστάσεις υψηλού
κινδύνου.
• Οι Αµερικανοί θεραπευτές υποστηρίζουν ότι για να
υπάρχει ικανοποιητική αποτελεσµατικότητα θα πρέπει τα
προγράµµατα να διαρκούν τουλάχιστον 2 έτη.
• Τα ποσοστά υποτροπής που βρέθηκαν ήταν 4 % και
11%, τέσσερα και οκτώ έτη αντίστοιχα µετά την
αποφυλάκιση

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
• Η χειρουργική αντιµετώπιση, τα νευροληπτικά, και
τα οιστρογόνα έχουν εγκαταληφθεί λόγω
παρενεργειών.
• Τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα, ιδιαίτερα οι αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης, έδωσαν
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
• Οι ορµονικές θεραπείες µε τα αντιανδρογόνα οξεική
κυπροτερόνη και οξεική µεδροξυπρογεστερόνη
έδειξαν επίσης σηµαντική αποτελεσµατικότητα στη
µείωση της σεξουαλικής επιθετικότητας.
• Τέλος, τα GnRH αγωνιστικά ανάλογα, όπως η
τριπτορελίνη, έδειξαν να υπερέχουν στην
αποτελεσµατικότητα, προκαλώντας αντιστρεπτό
υποανδρογονισµό, ενώ οι προκαλούµενες παρενέργειες
φαίνεται να ελέγχονται µε εναλλακτικές στρατηγικές

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 1,
Laws & Marshall (1991)

• Υπάρχουν ενδείξεις για
αποτελεσµατικότητα των τεχνικών αυτών,
αλλά είναι αµφίβολη η µακροχρόνια
αποτελεσµατικοτητά τους.
• Έχει παρατηρηθεί επίσης
ιδιοσυγκρασιακού τύπου ανταπόκριση στις
τεχνικές αυτές.
• Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
περισσότερες από µία τεχνικές
ταυτόχρονα, µε σκοπό την ενίσχυση του
αποτελέσµατος.

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 2
• “Επανεξάρτηση µέσω του
οργασµού” (orgasmic reconditioning),
κατά την οποία, στη διάρκεια του
αυνανισµού και συγκεκριµένα τη στιγµή
του οργασµού το άτοµο τροποποιεί την
παρεκκλίνουσα φαντασίωση και
φαντασιώνει ένα φυσιολογικό ερέθισµα.

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 3
• “Επανεξάρτηση µέσω του
αυνανισµού” (masturbation
reconditioning). Πλεονεκτήµατα : η µη
χρησιµοποίηση τεχνικών αποστροφής, οι
οποίες από κάποιους θεωρούνται
αντιδεοντολογικές, και η δυνατότητά της
να γίνει ακόµα και στο σπίτι του
θεραπευόµενου.

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 4
• «Τροποποίηση της
φαντασίωσης” (fantasy alteration),
τροποποιεί το περιεχόµενο των
φαντασιώσεών του µε ένα εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα και όχι απαραίτητα στη
διάρκεια του αυνανισµού.
• “Κατευθυνόµενος
αυνανισµός” (directed masturbation),
το άτοµο ενισχύεται και κατευθύνεται να
αυνανίζεται αποκλειστικά µε φυσιολογικά
ερεθίσµατα.

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 5
• “Θεραπεία κορεσµού” (satiation
therapy), κατά την οποία το άτοµο
ενθαρρύνεται να φαντασιώνει και να
αυνανίζεται µε αποκκλίνοντα ερεθίσµατα
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, κυρίως
µάλιστα αµέσως µετά την εκσπερµάτιση,
ώστε να προκληθεί κορεσµός, κόπωση και
τελικά απέχθεια.

Συµπεριφορικές Τεχνικές, 6
• «Θεραπεία αποστροφής» (Quinsey et al,
1980). Χρησιµοποίησαν “βιοανάδραση µε
αποστροφή µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης”
µε σκοπό τη µείωση της παιδοφιλικής
διέγερσης. Οι περισσότεροι
ετεροφιλοφυλικοί παιδόφιλοι έδειξαν
βελτίωση στα πρότυπα διέγερσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• εργαλεία εκτίµησης, όπως η SORAG (Sex
Offender Risk Appraisal Guide) και η
Static-99, που καταγράφουν ποικίλες
προγνωστικές παραµέτρους, έδειξαν
ισχυρή ικανότητα πρόγνωσης της
υποτροπής σε σεξουαλικού ή και γενικού
τύπου αδίκηµα.
• Sex Abuse, 2006, 18(1): 99-120.
• J Consult Clin Psychol, 2005, 73(6) : 1154-1163

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• Μετα-ανάλυση 82 ερευνών, διερεύνησαν την
υποτροπή σε σεξουαλικού τύπου αδικήµατα σε
29.450 συνολικά άτοµα:
• Η παρεκκλίνουσα σεξουαλική συµπεριφορά
και η αντικοινωνική (ψυχοπαθητική) δοµή
προσωπικότητας αποτελούν τους δύο µείζονες
παράγοντες υποτροπής
• Η αντικοινωνικότητα-ψυχοπαθητικότητα
αποτελεί προγνωστικό παράγοντα τόσο για τα
πλέον βίαια σεξουαλικά αδικήµατα όσο και για
την υποτροπή σε γενικού τύπου αδικήµατα.
•

• Sex Abuse, 2006, 18(1): 99-120.
J Consult Clin Psychol, 2005, 73(6) : 1154-1163

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• έκπληξη αποτέλεσε το εύρηµα ότι οι συνήθεις
αναφερόµενες παράµετροι ψυχολογική
δυσφορία, άρνηση ανάληψης ευθύνης,
ενσυναίσθηση έναντι του θύµατος και
αναφερόµενο κίνητρο για θεραπεία, είχαν από
µικρή έως καθόλου συσχέτιση µε την υποτροπή
σε σεξουαλικά αδικήµατα.
• Όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία κατά την
αποφυλάκιση τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα
υποτροπής
• Sex Abuse, 2006, 18(1): 99-120.
• J Consult Clin Psychol, 2005, 73(6) : 1154-1163

πληροφορίες
• Association for the Treatment of Sexual
Abusers, www.atsa.com
• International Association for the
Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
, www.iatso.org
• «οµπρέλα» , www.obrela.gr
• Sexual Abuse: A Journal of Research
and Treatment

