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Στόχος της εργασίας...

Η προσέγγιση:

● Των θεωριών που εξηγούν τη σχέση των γνωστικών διαστρεβλώσεων ενός ατόμου που εμπλέκεται σε 

σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων ή ενηλίκων, με τα ίδια τα αδικήματα.

●Του τρόπου που η σκέψη ενός ατόμου επηρεάζει κάποιον ώστε να προβεί σε μια συμπεριφορά τέτοιου είδους 

και του τρόπου που η συμπεριφορά αυτή επηρεάζει τη σκέψη.

●Των σκέψεων του δράστη για το θύμα, για την πράξη, για τον εαυτό του και τον κόσμο γενικότερα.

●Του τρόπου που λειτουργεί η σκέψη του δράστη πριν και μετά το αδίκημα.



Γνωστικές Διαστρεβλώσεις

●H εκτίμηση της εμπειρίας, κάθε ατόμου, είναι υποκειμενική και στη διάρκεια της πρώιμης ζωής του 

διαμορφώνονται και διατηρούνται θεμελιώδεις πεποιθήσεις (σχήματα) για τον εαυτό (Beck, 1970)

●Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας πληροφοριών με τρόπο που δημιουργεί 

μη λειτουργικές σκέψεις (Beck, 1967).

●Βρίσκονται στο πεδίο της γνωστικής επεξεργασίας (Kendall, 1992). Προκύπτει δηλαδή όταν μια ενεργή 

διαδικασία σκέψης φιλτράρεται μέσω κάποιας ελαττωματικής συλλογιστικής.

●Οι μη λειτουργικές πεποιθήσεις δημιουργούνται στη παιδική ηλικία και οδηγούν σε μη λειτουργκές 

συμπεριφορές και συναισθήματα στην ενήλικη ζωή.



Γνωστικές Διαστρεβλώσεις και Σεξουαλικού τύπου 

Αδικήματα

●Οι γνωστικές παραμορφώσεις είναι στάσεις και πεποιθήσεις που οι παραβάτες χρησιμοποιούν για να 

αρνούνται, να ελαχιστοποιούν και να εξορθολογούν τη συμπεριφορά τους (Murphy, 1990).

●Επιταχύνουν και διατηρούν τη προσβλητική συμπεριφορά.

●Murphy, 1990: α)δικαιολογούν τη συμπεριφορά τους ερμηνεύοντάς την ως ηθικά επιτρεπτή ή 

ψυχολογικά δικαιολογημένη, β)διαστρεβλώνουν ή παρανοούν τις συνέπειες της σεξουαλικά 

καταχρηστικής συμπεριφοράς ελαχιστοποιώντας τον βαθμό τραύματος που υπέστησαν τα θύματα και 

υποτιμώντας τις συνέπειες, γ) αποδίδουν ευθύνη στα θύματά τους για το αδίκημα, αντί να αποδέχονται 

την ευθύνη οι ίδιοι



Μύθοι βιασμού & Γνωστικές διαστρεβλώσεις

Οι μύθοι βιασμού, είναι κοινοί σε ολόκληρη την κοινωνία και αποτελούν φυσιολογική 

ανδρική και γυναικεία σκέψη π.χ «οι γυναίκες που βιάζονται εν μέρει φταίνε». Αντίθετα, 

οι γνωστικές παραμορφώσεις θεωρούνται αποκλίσεις και στρεβλώσεις της φυσιολογικής 

σκέψης (Howitt & Sheldon, 2007). Ωστόσο, και οι δύο λειτουργούν αυξάνοντας την 

πιθανότητα ότι υπό ορισμένες συνθήκες, θα εκδήλωναν οι δράστες σεξουαλικά 

επιθετική συμπεριφορά.



Θεωρία Απόδοσης (Heider, 1958)

● Σχετίζεται με τη διαδικασία με την οποία τα άτομα εξηγούν τη συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά 
των άλλων

●Δύο είδη αποδόσεων: 1. Εσωτερικές: όπου οι αιτιώδεις εξηγήσεις για τις ενέργειες κάποιου βρίσκονται 
μέσα στο άτομο ή 2. Εξωτερικές: που εντοπίζουν αιτιώδεις εξηγήσεις για κάποια συμπεριφορά σε 
εξωτερικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες .

●Οι σεξουαλικοί παραβάτες έχουν την τάση να κατηγορούν κοινωνικούς παράγοντες ή τη προκλητική 
στάση των θυμάτων τους → Συνεπώς: Μείωση του άγχους, της ενοχής και διατήρηση της 
αυτοεκτίμησης.

●Οι παιδεραστές φαίνεται να κάνουν περισσότερες εσωτερικές αποδόσεις από τους βιαστές ενηλίκων: 
ψυχική διαταραχή, αλκοόλ

● Ο Gudjonsson (1991) προτείνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός κοινωνικής αποδοκιμασίας για ένα 
αδίκημα, τόσο περισσότερα είναι τα συναισθήματα ενοχής μετά την παράβαση.



●Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αναφοράς αίσθησης ενοχής 

και απόδοσης ψυχικών στοιχείων, αλλά αρνητική σχέση μεταξύ αίσθησης ενοχής και 

εξωτερικής απόδοσης (Blumenthal et al., 1999).

● Συνεπώς: κατηγορώντας ψυχικούς παράγοντες για το αδίκημα δεν μειώνονται τα 

συναισθήματα ενοχής, ενώ μειώνονται κατηγορώντας εξωτερικούς παράγοντες. Το να 

κατηγορούνται οι ψυχικοί παράγοντες για ένα αδίκημα ισοδυναμεί με κατηγορίες του 

δράστη προς τον εαυτό του.



Γνωστικές Διαστρεβλώσεις και Απόδοση Ευθύνης. Και τα δυο μπορούν να θεωρηθούν ως 

διαφορετικά μέσα για να δικαιολογηθεί ένα αδίκημα.

●Η απόδοση κατηγορίας σχετίζεται με τις αντιλήψεις του ατόμου σχετικά με το αδίκημα,

●ενώ οι γνωστικές παραμορφώσεις σχετίζονται με πιο γενικές στάσεις και πεποιθήσεις σχετικά με την 

αποδοχή της σεξουαλικής προσβλητικής συμπεριφοράς γενικά.

●Σε έρευνα των Blumenthal, Gudjonsson, Burns (1999) φάνηκε ότι τα άτομα που 

παρενοχλούν σεξουαλικά ανηλίκους υποστηρίζουν την παραβίαση τους με πιο διαρκή 

παραμορφωμένες γνωσίες, ενώ εκείνοι που προσβάλλουν ενήλικες χρησιμοποιούν αποδόσεις 

ευθύνης που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αδίκημα.



Θεωρίες για τη γνωστική διαστρέβλωση στη σεξουαλική 

κακοποίηση παιδιών



Abel, Becker, Cunningham- Rathner (1984)

●Θεωρούσαν τις γνωστικές παραμορφώσεις ως “Εσωτερικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογήσεων, των αντιλήψεων και κρίσεων που χρησιμοποιεί 

ο σεξουαλικός δράστης για τον εξορθολογισμό της κακοποίησης των παιδιών” ώστε να 

μειωθεί το άγχος, η ενοχή και να μην επηρεαστεί η αυτοεκτίμηση του.



●Έχουν επικεντρωθεί συγκεκριμένα σε επτά είδη πεποιθήσεων που τις ορίζουν ως  

«Γνωστικές παραμορφώσεις» : 1.εάν τα παιδιά δεν αντισταθούν σημαίνει ότι θέλουν σεξ, 2. 

η σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά είναι το κατάλληλο μέσο για την αύξηση της 

σεξουαλικής γνώσης των παιδιών, 3. εάν τα παιδιά δεν την αναφέρουν τη σεξουαλική 

δραστηριότητα σημαίνει ότι  το παρέβλεψαν, 4. στο μέλλον το σεξ μεταξύ ενηλίκων και 

παιδιών θα είναι αποδεκτό εάν όχι να ενθαρρύνεται, 5. αν κάποιος θωπεύει το παιδί χωρίς να 

υπάρχει διείσδυση τότε είναι κάτι αποδεκτό, 6. όποια παιδιά κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το 

σεξ σημαίνει ότι το επιθυμούν πραγματικά, 7. μπορεί κάποιος να αναπτύξει μια στενή σχέση 

με ένα παιδί μέσω σεξουαλικής επαφής.



Η ανάπτυξη και ο ρόλος αυτών των πεποιθήσεων στη διαδικασία επίθεσης.

●Μέσω μιας θεωρίας κοινωνικής μάθησης. : η φυσιολογική ανάπτυξη των εφήβων αγοριών απαιτεί να 

στρέφουν την προσοχή τους σε δραστηριότητες και στόχους που δεν είναι εστίες σεξουαλικής διέγερσης 

για να περιορίσουν την ανάπτυξη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος προς αυτές.

●Ωστόσο: 1. δεν μαθαίνουν να αναστέλλουν τη σεξουαλική διέγερση για δραστηριότητες ή στόχους που 

δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά. 2. ότι τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε μοντέλα και να βιώσουν κάποια 

πρόωρη διέγερση σε μη κοινωνικά αποδεκτά ερεθίσματα τα οποία, 3. όταν συνδυάζονται με 

ακατάλληλες αυνανιστικές φαντασιώσεις κατά την εφηβεία, →  οδηγούν σε κακοποίηση παιδιών



●Συνεπώς: αναπτύσσονται ενήλικες των οποίων τα πρότυπα σεξουαλικής 

συμπεριφοράς παραβιάζουν τους κανόνες της κοινωνίας και μαθαίνουν να 

αντιμετωπίζουν αυτήν τη σύγκρουση αναπτύσσοντας πεποιθήσεις που σχετίζονται με τα 

αδικήματα τους ώστε οι πράξεις και οι σκέψεις τους για προσβολή να φαίνονται πιο 

αποδεκτές

●Γνωστική Ασυμφωνία (Festinger, 1957): οι κακοποιητές παιδιών γνωρίζουν ότι η 

συμπεριφορά τους είναι λανθασμένη και παραβιάζει ανοιχτά τις γνώσεις τους για τους 

κοινωνικούς κανόνες · δημιουργώντας ψυχολογική ένταση - ή δυσαρέσκεια – την οποία 

κινητοποιούνται να περιορίσουν.



Άδηλη Θεωρία (Ward & Keenan, 1999)

●Οι πεποιθήσεις που σχετίζονται με τα αδικήματα ενοποιούνται και σχηματίζουν ένα δίκτυο πεποιθήσεων  σε 

ένα υποκείμενο σχήμα, το οποίο αναφέρεται ως άδηλη θεωρία (implicit theory).

●Τονίζουν: την πρώιμη ανάπτυξη τους και την άδηλη φύση τους με την έννοια ότι το άτομο δεν συνειδητοποιεί 

πως τον επηρεάζουν.

●Τις χρησιμοποιούν για να βγάλουν συμπεράσματα για τις τρέχουσες ψυχικές καταστάσεις και συμπεριφορές 

των θυμάτων, και να προβλέψουν τη μελλοντική ψυχική τους κατάσταση και συμπεριφορά.

●Ασυνείδητα συλλέγουν πληροφορίες που υποστηρίζουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και ερμηνεύουν 

διφορούμενες καταστάσεις με τρόπο συνεπή στην πίστη

● Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να ενισχύουν τις παραμορφωμένες πεποιθήσεις τους με τις παραμορφωμένες 

αντιλήψεις τους για την πραγματικότητα



●Σε αντίθεση με τον Abel, ο Ward πρότεινε ότι οι άδηλες θεωρίες αναπτύσσονται κατά 

την παιδική ηλικία για να εξηγήσουν και να προβλέψουν ασυνήθιστα αρνητικά 

περιστατικά όπως ο θάνατος ενός γονέα ή σωματική κακοποίηση και παραμέληση.

●Προτείνονται πέντε άδηλες θεωρίες: τα παιδιά ως σεξουαλικά όντα, η φύση της βλάβης, 

η θεωρία του επικίνδυνου κόσμου, το ανεξέλεγκτο και τα δικαιώματα.



Τα παιδιά ως σεξουαλικά όντα

●Βασική πεποίθηση ότι είναι τα παιδιά εγγενώς σεξουαλικά όντα που απολαμβάνουν, ακόμη και 

αναζητούν, σεξ με ενήλικες → Παρερμηνεύονται αθώα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές της ηλικίας

●Π.χ. ο παραβάτης μπορεί να ερμηνεύσει το χέρι ενός παιδιού που κρατάει ή αγκαλιάζει ως δείκτη 

σεξουαλικών επιθυμιών και ενεργεί βάσει αυτής της ερμηνείας με αυτό που θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη 

απάντηση (δηλαδή, σεξουαλική αλληλεπίδραση με αυτό το παιδί)



Η φύση της βλάβης

●Δύο Βασικές Πεποιθήσεις: 1. Η βλάβη θεωρείται ότι υπάρχει κατά μήκος ενός συνεχούς όπου σε 

πραγματική βλάβη οδηγούν μόνο εξαιρετικά ενοχλητικές ή σωματικά βίαιες πράξεις, 2.  Οι σεξουαλικές 

σχέσεις θεωρούνται αθώες και απίθανο να προκαλέσουν διαρκή ζημιά στα παιδιά.

●Π.χ. Ο δράστης μπορεί να υποστηρίξει ότι το απλό άγγιγμα του ήταν ακίνδυνο σε σύγκριση με άλλες 

περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται εμφανής φυσική δύναμη. Ή γενικότερα ότι τα παιδιά θα το 

ξεπεράσουν και θα είναι σχετικά ανεπηρέαστα από τις σεξουαλικές δραστηριότητες με ενήλικες



Η θεωρία του επικίνδυνου κόσμου

●Βασική πεποίθηση: Ο κόσμος είναι ένα απειλητικό περιβάλλον, γεμάτο εχθρικά και καταχρηστικά άτομα.

●Δύο πλευρές: 1. Όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι εχθρικά και απορριπτικά, και ο 

μόνος αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού είναι να κυριαρχήσουν και να τους ασκήσουν έλεγχο →  

σεξουαλική κακοποίηση, 2. Μόνο οι ενήλικες είναι εχθρικοί και απορριπτικοί, ενώ τα παιδιά αντιπροσωπεύουν 

ασφαλέστερους και πιο αποδεκτούς σεξουαλικούς συντρόφους.

●Π.χ. Ένας παιδεραστής μπορεί να υποστηρίξει ότι το παιδί έπρεπε να τεθεί στη θέση του με σεξουαλική 

κακοποίηση και από την άλλη, ότι τα παιδιά είναι τα μόνα που τον αγαπούν πραγματικά



Το ανεξέλεγκτο

●Βασική πεποίθηση: Τα πράγματα συμβαίνουν και ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται κυρίως από ισχυρές 

παρορμήσεις και από συναισθήματα

●Θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις σεξουαλικές τους παρορμήσεις και κατηγορούν για τη 

σεξουαλική προσβλητική συμπεριφορά τους, σε βάρος παιδιών, τις περιστάσεις

●Π.χ. Μπορεί κάποιος να κατηγορήσει το μικρό παιδί που δημιούργησε τις αποκλίνουσες σεξουαλικές 

επιθυμίες του. Ή να κατηγορήσουν τις στρεσογόνες εμπειρίες που πυροδοτούν το επεισόδιο.



Τα δικαιώματα

●Βασική πεποίθηση: ότι ορισμένα άτομα είναι εγγενώς ανώτερα από άλλα και έτσι έχουν το 

δικαίωμα να συμπεριφέρονται όπως θέλουν έναντι κατώτερων ατόμων.

●Συνεπώς: Οι δράστες πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τα παιδιά και κατά συνέπεια έχουν το 

δικαίωμα να έχουν σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους όποτε αυτοί το επιθυμούν



Abel et al. - Ward et al.

●Kαι οι δύο θεωρίες επικεντρώνονται στην ψυχολογική δομή και τις διαδικασίες εντός των παραβατών και 

δεν εντάσσουν τον ρόλο του εξωτερικού περιβάλλοντος

●Oι γνωστικές παραμορφώσεις θεωρούνται ότι προέρχονται από διαδικασίες που υπάρχουν στο νου του 

ατόμου

●Abel: είναι ουσιαστικά ένας τρόπος αποφυγής ή μείωσης των αισθήσεων ενοχής και ντροπής.

●Ward: οι έμμεσες θεωρίες διατυπώνονται ως μια προσπάθεια να εξηγήσει πτυχές της ζωής του δράστη και 

όταν σχηματίζονται περιορίζουν σημαντικά τις μεταγενέστερες ερμηνείες των εξωτερικών γεγονότων



Εκτεταμένη Θεωρία του Νου  (Ward & Casey, 2010)

●Οι γνωστικές διεργασίες μπορούν να φτάσουν πέρα από τα όρια του ατόμου και να συμπεριλάβουν πτυχές του 

φυσικού και κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος → λειτουργώντας έτσι ως επεκτάσεις του νου.

●Συνεπώς: το γεγονός ότι αυτοί οι παραβάτες μπορεί βρίσκονται εντός προβληματικών δικτύων θα μπορούσε να 

ευθύνεται για τις αποκλίνουσες ιδέες τους πχ. αρνητικές απόψεις για τις γυναίκες

●Εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν θα μπορούσαν να είναι: δυσλειτουργικά περιβάλλοντα, πολιτιστικές 

επιρροές, πορνογραφία, χρήση ουσιών κ.α.

●Επίσης, εξηγεί την επίδραση των περιστασιακών παραγόντων όπως η αυξημένη διέγερση και κατάχρηση 

ουσιών.

●Π.χ. Ένα μεθυσμένο, σεξουαλικά διεγερμένο άτομο σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης είναι είναι πιθανό 

να κάνει λάθη όταν ασχολείται γνωστικά με την ερμηνεία των προθέσεων και αναγκών ενός δυνητικά 

σεξουαλικού συντρόφου.



Howitt , Sheldon (2007)

●Τρεις οπτικές των γνωστικών διαστρεβλώσεων:

●1. Οι παραβάτες με κάποιο τρόπο επιθμούν τη σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά και επαναπροσδιορίζουν 

τις σκέψεις τους για τα παιδιά και την παιδική σεξουαλικότητα με τρόπους που επιτρέπουν και δικαιολογούν 

την κακοποίηση.

●2. Οι γνωστικές στρεβλώσεις δεν παρακινούν ούτε επιτρέπουν την προσβλητική συμπεριφορά, αλλά 

εμφανίζονται όταν ο δράστης πρέπει να δώσει λογαριασμό για το αδίκημα του

●3. Οι γνωστικές παραμορφώσεις δεν αντικατοπτρίζουν αλλοιωμένες γνώσεις, αλλά αντανακλούν τις 

παραμορφωμένες εμπειρίες του δράστη, κυρίως από την πρώιμη παιδική ηλικία. Π.χ. Γνωστικές στρεβλώσεις 

που τονίζουν ότι τα  παιδιά είναι σεξουαλικά όντα μπορεί απλώς να αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι ως παιδί ο 

δράστης ήταν σεξουαλικοποιημένος και σεξουαλικά ενεργός.



Οι τρεις αυτές ερμηνείες φαίνεται ότι λειτουργούν σε διαφορετικά χρονικά σημεία της προσβολής:

●Η πρώτη προτείνει ότι οι γνωστικές παραμορφώσεις αναπτύσσονται ως μέρος της προετοιμασίας 

για προσβολή,

●Η δεύτερη υποδηλώνει ότι οι γνωστικές στρεβλώσεις προέρχονται μετά την παραβίαση και

●Η τρίτη υποδηλώνει ότι οι γνωστικές παραμορφώσεις προηγούνται ουσιαστικά της προσβλητικής 

συμπεριφοράς



Θεραπευτική Αντιμετώπιση

●Στόχος: να αμφισβητηθεί ο υπάρχον παραμορφωμένος τρόπος σκέψης, με τις κατάλληλες εναλλακτικές σκέψεις ώστε να 

αποτραπεί η υποτροπή

●Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία:

●1. Εκπαίδευση των παραβατών σχετικά με τις γνωστικές τους παραμορφώσεις

2. Εκπαίδευση στο πώς η σκέψη με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει παραμορφώσει την κατανόησή τους για το τι 

πραγματικά συνέβη και για τον αντίκτυπο που είχε στο θύμα

3. διδασκαλία για το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τα 

αδικήματα



Θεραπευτική Αντιμετώπιση

●Η θεραπεία πρέπει να στοχεύει τις βασικές πεποιθήσεις, τα σχήματα ή τις άδηλες θεωρίες που δημιουργούν τις 

γνωστικές διαστρεβλώσεις

●Σημαντικό είναι να καλούνται οι θεραπευόμενοι να εντοπίσουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου οι  οποίες είναι 

ευαίσθητες σε παρανοήσεις και να ενθαρρύνονται να κάνουν πιο φιλο-κοινωνικές ερμηνείες (π.χ. το παιδί που 

ανεβαίνει στην αγκαλιά ενός ενήλικα μπορεί να ενδιαφέρεται για φιλική σχέση παρά για σεξ)

●Ακόμα, η μείωση ή εξάλειψη της αποκλίνουσας φαντασίωσης και η αντικατάσταση με πιο κατάλληλες εικόνες θα 

μπορούσε να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα καθώς οι δράστες συχνά φαντασιώνονται τη συμπεριφορά πριν την 

εκδήλωση της.



Θεραπευτική Αντιμετώπιση

●Σύμφωνα με την Εκτεταμένη Θεωρία του Νου: να υπολογιστούν τα πιθανά περιβάλλοντα  κατά τον 

προγραμματισμό της θεραπείας και να εξακριβωθεί το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο θα 

αντιμετωπίζουν

●Η έρευνα δείχνει ότι η μείωση των γνωστικών στρεβλώσεων είναι το πρωταρχικό θετικό αποτέλεσμα 

στη προληπτική θεραπεία (Blumenthal et al.,1999)



Μελλοντική Έρευνα

Προτείνεται να εξετάσει παραπάνω:

●Πώς τα προγράμματα θεραπείας μπορούν να επηρεάσουν τις υποκείμενες γνωσίες των 

παραβατών, τόσο από άποψη περιεχομένου και δομής, όσο και από γνωστικής επεξεργασίας.

●Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος θεραπείας που επιφέρει αλλαγές πρέπει να 

προσδιοριστούν



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


