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        Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. 

                                                                  Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.                     

 

        Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, 

εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα 

κπνξνύζε λα μεθύγεη ε αλζξσπόηεηα από ην δηαξθέο αηκαηνθύιηζκα, ηνλ 

πόιεκν, ηελ βία, ηελ επηζεηηθόηεηα. Ήηαλ ηόηε αθόκα λσπέο νη 

αλακλήζεηο από ηνλ θαηαζηξνθηθό Ά Παγθόζκην πόιεκν θαη ζηνλ 

νξίδνληα άξρηζε ήδε λα μεπξνβάιεη ην αηκνζηαγέο πξόζσπν ηνπ 

Ναδηζκνύ. 

        Γξάθεη ινηπόλ ν Ατλζηάηλ όηη δελ κπνξεί λα βξεη άιιε απάληεζε γηα 

ηνλ θύθιν απηό ηεο βίαο παξά κόλν απηή: "όηη ν άλζξσπόο έρεη κέζα ηνπ 

ηελ αλάγθε λα κηζεί θαη λα εμνληώλεη". Απηή ε πξνδηάζεζε βξίζθεηαη 

ζπλήζσο ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη κόλν ζηνπο απνθιίλνληεο από ην 

θπζηνινγηθό εθδειώλεηαη θαλεξά, είλαη όκσο εύθνιν λα αθππληζηεί θαη 

λα πάξεη δηαζηάζεηο καδηθήο ςύρσζεο. 

         Ο Freud πνπ ζην κεηαμύ είρε γξάςεη κειέηεο ζρεηηθά κ' απηά, 

απαληά κε κηα όρη θαη ηόζν αηζηόδνμε επηζηνιή. Καηαιήγεη όκσο κε κηα 

ειπηδνθόξν πξόηαζε: "Πηζηεύσ όηη όια όζα πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πνιηηηζκνύ δνπιεύνπλ θαη ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ". Θα ζπκπιεξώλακε 

θαη ελαληίνλ ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθόηεηαο. Δίλαη αιήζεηα όηη ε 

αλζξώπηλε ηζηνξία, από ηελ κπζνινγία, ηελ αξραηόηεηα, σο ηηο κέξεο 

καο, είλαη γεκάηε από ηαπεηλέο θαη βάξβαξεο ελέξγεηεο. 

      Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε επηζεηηθόηεηα, ε θαηαζηξνθηθόηεηα θαη ε βία 

είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλζξώπηλε θύζε, όπσο είλαη θαη ε αγάπε, ε 

αιιειεγγύε θαη ε ηάζε γηα επαλόξζσζε. Θα πξέπεη πάλησο λα γίλεηαη 

δηάθξηζε όηαλ κηιάκε γηα ηελ επηζεηηθόηεηα σο πξσηνγελή ελζηηθηώδε 

ελόξκεζε θαη όηαλ πεξηγξάθνπκε κηα επηζεηηθή ή βίαηε πξάμε θαη 
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ζπκπεξηθνξά. Κη απηό γηαηί ε πξσηνγελήο επηζεηηθή ελόξκεζε, λα 

εθθξαζηεί κε θαιπκκέλν ηξόπν ή λα βξεη δηεμόδνπο ζε ππνθαηάζηαηα, 

ώζηε λα κεηνπζησζεί κε δεκηνπξγηθό ηξόπν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

εξσηηθή ελόξκεζε.   

        Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα εμεγεζεί ην θαηλόκελν ηεο 

επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο βίαο από πνιιέο ζεσξίεο βηνινγηθέο, 

θνηλσληνινγηθέο, αλζξσπνινγηθέο, ςπραλαιπηηθέο, πνιηηηθννηθνλνκηθέο. 

Δίλαη απηνλόεην όηη κηα κόλν ζεσξία είλαη δύζθνιν λα εξκελεύζεη ην 

θαηλόκελν. Έηζη βιέπνπκε από ηελ βηνινγηθή ζεώξεζε λα 

ππνγξακκίδεηαη κηα έκθπηε δπλαηόηεηα ώζηε λα αληηδξά θάπνηνο κε βία, 

θάηη πνπ απνδίδεηαη ζε γελεηηθνύο, ρξσκαηνζσκηθνύο ή νξκνληθνύο 

παξάγνληεο. Δπίζεο ζπρλά ππάξρνπλ επεηζόδηα επηζεηηθήο ή βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε εγθεθαιηθέο βιάβεο (ηξαύκα- όγθνο- άλνηα- θξνηαθηθή 

επηιεςία) θαη κεηά από θαηάρξεζε αιθνόι θαη ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ. 

Πάλησο ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ ησλ νπνίσλ ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνέξρεηαη από βηνινγηθνύο παξάγνληεο είλαη κάιινλ κηθξό. Αληίζεηα 

από ην ηζηνξηθό ηνπο βξίζθνπκε πνιινύο ςπρνθνηλσληθνύο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ θαη ζπληεινύλ ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

        Γελ πξέπεη λα ππνηηκήζνπκε θπζηθά ηελ ζεκαζία ησλ 

πνιηηηθννηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληνινγηθώλ παξαγόλησλ ζηελ έθιπζε 

επηζεηηθόηεηαο (ελδεηθηηθά: αλεξγία, θνηλσληθή αληζόηεηα, κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκώλ, αιιαγέο γεσπνιηθνύ ράξηε, ππεξθαηαλάισζε, ξαηζηζκόο, 

ζξεζθεπηηθόο θαλαηηζκόο, απαμία ζεζκώλ, θνηλσληθά- αηνκηθά πξόηππα 

πνπ θπξηαξρνύλ, θαζεκεξηλή εηζβνιή θαη επαθή κε ηε βία κέζσ T.V. θαη 

εληύπσλ). Θα εμεηάζνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ ηνπο ςπρνινγηθνύο 

παξάγνληεο θαη αο εζηηάζνπκε θαη’ αξρήλ ζηηο πξώηεο ζρέζεηο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 
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        Βαζηθέο αλάγθεο θάζε αλζξώπνπ από ηε βξεθηθή ειηθία κέρξη ηα 

γεξαηεηά είλαη ε αλάγθε γηα αγάπε, γηα αζθάιεηα, ππεπζπλόηεηα θαη 

αλαγλώξηζε. Δίλαη παξαδεθηό πηα ηόζν από εξεπλεηηθέο εξγαζίεο όζν 

θαη από ηελ θιηληθή εκπεηξία, όηη δπζθνιίεο ζηε ζρέζε ησλ γνλέσλ έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή ηθαλνπνίεζε ή ηελ πιήξε ζηέξεζε από 

ηελ ηθαλνπνίεζε απηώλ ησλ αλαγθώλ. Απηό δηακνξθώλεη ζην παηδί έλαλ 

εζσηεξηθό θόζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από άγρνο, δίσμε επηζεηηθόηεηα 

θαη θαηαζηξνθή. Ο βαζκόο ηζνξξνπίαο κεηαμύ αγάπεο θαη κίζνπο, ηόζν 

ζηνλ εζσηεξηθό όζν θαη ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν, δηακνξθώλεη ηελ 

νκαιόηεηα ή ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. Η ηζνξξνπία απηή εμαξηάηαη 

όρη κόλν από ηελ δπλακηθόηεηα απηώλ ησλ δύν βαζηθώλ ελζηίθησλ- ηεο 

αγάπεο θαη ηνπ κίζνπο- αιιά θαη από ηε ςπρηθή νξγάλσζή ηνύ (εγώ) 

αηόκνπ. Έλα αλεπαξθέο θαη αλώξηκν άηνκν (εγώ) δελ κπνξεί λα 

αλαβάιιεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηώλ ηνπ. Απηό ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα ζε θάζε καηαίσζε ή αλαβνιή, λα πξνθαιείηαη ζπκόο ή 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε άκεζε έθθξαζε πξνο ηα έμσ ρσξίο θακία 

αλαζηνιή ή πξνζπάζεηα ειέγρνπ. Μεξηθέο θνξέο απηή ε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα ζηξαθεί πξνο ηνλ εαπηό κε απόζπξζε, παζεηηθόηεηα ή 

απηνθαηαζηξνθηθέο πξάμεηο (θαηάζιηςε). 

        Η νξγάλσζε θαη ε σξηκόηεηα (ηνπ εγώ) εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ 

πιεξόηεηα ηεο γνλετθήο θξνληίδαο. Σπλήζσο ε επηζεηηθόηεηα θαη νη 

θαηαζηξνθηθέο πξάμεηο είλαη έθθξαζε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηέξεζεο, 

έιιεηςεο αγάπεο θαη αζθάιεηαο. Οη ζεκαληηθέο έξεπλεο ηνπ J. Bowlby 

πνπ εξγάζηεθε πνιιά ρξόληα κε παηδηά, έδεημαλ ηελ ζρέζε κεηαμύ 

παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κεηξηθήο απνζηέξεζεο. Από άιιεο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαίλεηαη όηη ζην ηζηνξηθό αηόκσλ κε επηζεηηθόηεηα 

θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά ππήξραλ εγθαηάιεηςε, παξακέιεζε θαη επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ πξνο ην παηδί, θπξίσο από αθξαία απηαξρηθνύο 

θαη απνξξηπηηθνύο παηέξεο. Γάιινη εξεπλεηέο θαη θιηληθνί όπσο νη 
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Lebovici, Diatkine, Bergeret κηινύλ γηα ζρέζε κεηαμύ 

ςπρνπαζεηηθόηεηαο- βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αλεπάξθεηαο ηεο παηξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο παηέξεο ησλ αηόκσλ απηώλ 

‘αλίζρπξνπο, έγθιεηζηνπο ζηελ κεηέξα θαη γεινηνπνηεκέλνπο’. 

        Σηα άηνκα πνπ πξναλαθέξακε, βιέπνπκε ζπρλά από ηελ παηδηθή 

ειηθία πξάμεηο βίαο πξνο ηα δώα ή ζε άιια παηδηά, δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν κε απζαίξεηεο απνπζίεο θαη απνβνιέο. 

Αξγόηεξα εκθαλίδνπλ παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκκεηνρή ζε 

ζπκκνξίεο όπνπ παίξλνπλ ηελ αλαγλώξηζε πνπ δελ εηζέπξαμαλ από ηνπο 

γνλείο, από ηα άιια κέιε ηεο ζπκκνξίαο, θάλνληαο επίδεημε ηόικεο, βίαο 

ή ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο. Η ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα είλαη κηα 

έληνλε αληίδξαζε γηα θάζε κνξθή εμνπζίαο, πνπ ζπλήζσο ζπκβνιίδεη 

ζηεξεηηθνύο ή απνξξηπηηθνύο γνλείο (ρνύιηγθαλ). Σε θάπνηνπο από 

απηνύο ηνπο λένπο θαίλεηαη όηη ε βαξβαξόηεηα θαη ε επηζεηηθόηεηα 

κεηαμύ ησλ γνλέσλ ή πξνο ην ίδην ην παηδί ήηαλ θαζεκεξηλή ξνπηίλα. 

Δδώ ίζσο θαη νη κεραληζκνί κίκεζεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. 

        Έρνληαο ινηπόλ γηα εθόδηα ηελ γελεηηθή θιεξνλνκηά, ηελ ζέζε ηνπ 

ζηνλ νηθνγελεηαθό αζηεξηζκό, ηελ πνηόηεηα ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο, ηνπο κεραληζκνύο άκπλαο θαη ηελ όπνηα δπλαηόηεηα ζηηο 

ςπρνθνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, ν λένο γύξσ ζηα 20 θαιείηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζηξαηησηηθνύ πεξηβάιινληνο. Από 

ηελ θιηληθή εκπεηξία, βιέπνπκε όηη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ θαη’ αξρήλ άηνκα κε λεπξσηηθή δνκή θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ή κε δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο όπσο ςπρνπαζεηηθή, 

λαξθηζζηζηηθή, παξαλντθή, ςπραλαγθαζηηθή θαη κεηαηρκηαθή. Δπίζεο 

άηνκα ππό ηελ επίδξαζε αιθνόι θαη ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ ή ιόγσ 

ζηέξεζεο απ’ απηέο, θαζώο θαη άηνκα κε ζνβαξή ςπρνπαζνινγία όπσο 

ζρηδνθξέλεηα, καληνθαηάζιηςε, παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή. 
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        Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδεισζεί κε ππνηίκεζε, 

απόξξηςε, εθκεηάιιεπζε θαη ηαπείλσζε ησλ άιισλ, εμαπάηεζε, 

εμύβξηζε, απεηιέο, θινπέο, αληηπεηζαξρηθή ζηάζε κε έληνλε νξγή ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη αμησκαηηθνύο θαη ηέινο κε ζσκαηηθή βία. Μπνξεί 

επίζεο ε επηζεηηθόηεηα λα εθδεισζεί κε παζεηηθό ηξόπν όπσο ε ζπρλή 

ακέιεηα, ε άξλεζε αλάιεςεο επζπλώλ, ε απνθπγή ζπκκεηνρήο, ε 

απόζπξζε, ε θπγή, αιιά θαη νη απηνθαηαζηξνθηθέο πξάμεηο. 

        Τέηνηεο ηάζεηο κπνξεί λα εθδεισζνύλ κεξηθέο θνξέο πην εύθνια ζην 

ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ ιόγσ ηνπ ζπγρξσηηζκνύ ζε έλα θιεηζηό ρώξν, 

ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ειεύζεξεο εθινγήο, ηνπ θόβνπ ηνπ αγλώζηνπ, ησλ 

πηζαλώλ πξνθιήζεσλ, απεηιώλ θαη ηεο απηαξρηθόηεηαο, θαζώο θαη ηεο 

εύθνιεο πξόζβαζεο ζηα όπια. Δπίζεο άηνκα κε ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο 

κεηνλεμίεο γίλνληαη εύθνια ζηόρνο ηεο επηζεηηθόηεηαο ηεο νκάδαο 

ζπλαδέιθσλ. 

        Βέβαηα αξθεηέο θνξέο ε ζεηεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ζεηηθό 

ηξόπν. Σ’ απηό ζπκβάιινπλ ε δηαβίσζε κέζα ζ’ έλα πιαίζην κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο θαη ζηόρνπο, δηαθξηηηθνύο ξόινπο θαη εκεξήζην 

πξόγξακκα, ε έληαμε ζε κηα νκάδα κε θνηλνύο ζθνπνύο, ε αύμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο από ηελ αλάζεζε επζπλώλ, ε αζθάιεηα πνπ πεγάδεη από 

ηελ ζπλαδειθηθόηεηα, ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ ηαύηηζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη κε ηελ πξνζηαηεπηηθή θηγνύξα ηνπ Αμησκαηηθνύ. Ο 

Αμησκαηηθόο είλαη κηα λέα παηξηθή θηγνύξα πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ λόκν, 

ηελ εμνπζία, ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηε δηθαηνζύλε. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζ’ 

απηό ην πξόηππν ηαύηηζεο, ζα πξέπεη εθηόο από ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ραξαθηήξα, λα 

έρεη θαη βαζηθέο γλώζεηο ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νκάδαο, θαη 

λα γλσξίδεη ηξόπνπο ρεηξηζκνύ ζε άηνκα  κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. 

        Σηα άηνκα κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απαξαίηεηε θαη’ αξρήλ 

ε ιεθηηθή νξηνζέηεζε, ε πξνζέγγηζε κε θαηαλόεζε, ζηαζεξόηεηα θαη 
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απνθαζηζηηθόηεηα, θαζώο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα άκεζε θαηαζηνιή ηεο 

βίαηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα. Φπζηθά όηαλ ε επηζεηηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά απνξξέεη 

από ζνβαξή ςπρνπαζνινγία, ηα δηνηθεηηθά κέηξα δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε παξαπνκπή ζε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή γηα ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε.      

        Τειεηώλνληαο ζέισ λα ππνγξακκίζσ όηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλήζσο είλαη έλα πέξαζκα ζηελ πξάμε, όηαλ ην άηνκν ιόγσ 

αλεπαξθνύο ςπρηθήο νξγάλσζεο δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηα 

ιόγηα, λα αληέμεη θαη λα επεμεξγαζηεί αβάζηαρηα ζπλαηζζήκαηα. Τέηνηα 

κπνξεί λα είλαη ην άγρνο από ηνλ απνρσξηζκό θαη ηελ καηαίσζε ή ν 

θόβνο κπξνζηά ζε κία θαηλνύξγηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεηαη 

απεηιεηηθά. Γη' απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ζηαζεξόηεηα ηνπ πιαηζίνπ 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είηε απηό είλαη κνλάδα είηε θιηληθή θαη ην λα 

εμεγνύκε ζηνλ αζζελή ηνλ ιόγν πνπ παίξλνπκε ηα κέηξα πξνζηαζίαο.  


