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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Με ηελ οιοθιήρφζε ηες πηστηαθής κας εργαζίας, ζα ζέιακε λα εθθράζοσκε ηης ζερκές κας 

εσταρηζηίες ζηελ θαζεγήηρηα κας θ. Κσρηαθή Σακαρηδή, γηα ηελ ποιύηηκε βοήζεηα ηες, ηο 

ελδηαθέρολ ηες, αιιά θαη ηολ τρόλο ποσ δηέζεζε, γηα ηελ δηεθπεραίφζε ηες πηστηαθής κας 

εργαζίας.   

Επίζες, ήρζε ιοηπόλ ε ώρα, λα πούκε έλα ηεράζηηο εσταρηζηώ ζε όια ηα θοληηλά κας πρόζφπα 

θαη όιοσς ηοσς ζηελούς κας θίιοσς, ποσ ζηάζεθαλ δίπια κας  όιολ ασηόλ ηολ θαηρό θαη ποσ πάληα 

ήηαλ πρόζσκοη λα βοεζήζοσλ ζηελ ζσληέιεζε ηες εργαζίας κας, κε όηη γλώζεης είταλ.  

Τέιος, ζα ζέιακε λα εσταρηζηήζοσκε θαη λα αθηερώζοσκε ηελ πηστηαθή κας εργαζία ζηοσς γολείς 

κας, ποσ ήηαλ πιάη κας όια ασηά ηα τρόληα θαη θρόληηδαλ γηα ηελ θαιύηερε δσλαηή κόρθφζε κας.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ηξέρνπζα εξγαζία αλαζθνπεί ηηο παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ην stalking, πνπ ζεκαίλεη 

θαηαδίσμε. Τπάξρνπλ θη άιιεο κνξθέο παξελφριεζεο, εθηφο ηνπ stalking, φπσο ε ζεμνπαιηθή, ε 

θπιεηηθή, ε ζξεζθεπηηθή  θαη ην bulling. Κάζε είδνο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζχκα. Απηέο, αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο, κε ζθνπφ λα θνβίζνπλ, λα απνκνλψζνπλ ή αθφκα θαη λα 

ηαπεηλψζνπλ ην ζχκα. Με ηνλ φξν ηνπ stalking, ελλνείηαη ε  επαλάιεςε δξάζεσλ πνπ 

εηζβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ ηδησηηθή δσή ελφο αηφκνπ, νη νπνίεο απμάλνληαη ζε έληαζε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  Ζ θαηαδίσμε  είλαη κνξθή ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο βίαο, 

απνηεινχκελε απφ πνιιέο θαηεγνξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη πεξηζζφηεξνη stalkers, είλαη 

κνλαρηθά θαη θνηλσληθά αλεπαξθείο πξφζσπα, ηα νπνία πξνθαινχλ θφβν θαη   ηξνκνθξαηνχλ ηα 

ζχκαηά ηνπο. Οη  ζπκπεξηθνξέο ησλ stalkers πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθέο επηηήξεζεο θαη εηζβνιηθέο ηαθηηθέο, απνζηνιέο δψξσλ θαη 

επηζηνιψλ, κεζνιαβεζέληεο επαθέο, παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη ςπρνινγηθά θαη πλεπκαηηθά, βιαπηηθή γηα ηα ζχκαηά ηεο, ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε έληνλνπ άγρνπο θαη δηάθνξσλ ςπρνζσκαηηθψλ 

αζζελεηψλ. Απηή ε θαηάζηαζε, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαηάξαμε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

ζπκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ ζεσξείηαη θαη κία 

κνξθή έκθπιεο βίαο, δηφηη, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο. 
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ABSTRACT 

 

The current dissertation examines the harassing behaviours and the „stalking‟, which means 

«katadioksi   -   the Greek term of stalking». There are different forms of harassment except for 

stalking, such as sexual, ethnical, religious and bulling. Every form of harassing behavior has 

negative impact on the victim. These are systematically exercised and used with various methods 

and tactics to frighten, isolate or even humiliate the victim. By the term „stalking‟, it is meant the 

repetition of action that invade adversely into privacy of a person, which increase in intensity 

over time. The stalking is a form of verbal, psychological, physical violence, consisting of 

variant classifications and behaviours. Most of the stalkers are isolated and socially marginalized 

personalities, who cause fear and threaten their victims. The behaviours of stalkers vary 

depending on their personality. These include surveillance tactics and intrusion ones, gift and 

letter assignments, mediated contacts, harassment and intimidation. This particular harassing 

behaviour is psychologically and intellectually harmful to its victims, which possibly lead to the 

appearance of intense anxiety and various psychosomatic illnesses. This situation has the effect 

of disrupting the daily lives of the victims. It is therefore a violation of human rights, and it is 

also considered as a form of gender violence, because the majority of the victims are women. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν stalking απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή κνξθή παξελφριεζεο κε ηηο ίδηεο, θαη πηζαλφλ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία ησλ ζπκάησλ. Πφζνη άλζξσπνη, 

πεξπαηψληαο κφλνη ηνπο αξγά ηε λχρηα, δελ έρνπλ ληψζεη ζηξακκέλν πάλσ ηνπο έλα 

αδηάθξηην θαη επίκνλν βιέκκα ζαλ θάπνηνο λα ηνπο παξαθνινπζεί? Πφζνη δελ έρνπλ ιάβεη 

θαη‟ επαλάιεςε αλψλπκα ηειεθσλήκαηα κε ζρφιηα ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ ή 

εθβηαζηηθνχ ηχπνπ ζρφιηα? Οη ζχηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ, λα 

επηηεζνχλ, λα επηηεζνχλ ζεμνπαιηθά θαη αθφκε θαη λα ζθνηψζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο   

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην θαηλφκελν ηεο θαηαδίσμεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αξρίδεη 

θαη απμάλεηαη. Σν θαηλφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο,  έρεη απνηε-

ιέζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αληηθείκελν εξεπλψλ θαη κειεηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη 

δηαζηάζεηο θαη ε έθηαζε ησλ ζπλεπεηψλ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ειάρηζηα γλσζηέο ζηε 

ρψξα καο. ηελ Διιάδα ε κειέηε απηή ηεο κνξθήο παξελφριεζεο δελ έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν επηζηακέλεο αλάιπζεο θαη δηεξεχλεζεο. θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα 

αλαιχζεη θαη λα κειεηήζεη ην θαηλφκελν ηεο θαηαδίσμεο θαζψο δελ έρεη μαλά ππάξμεη 

παξφκνηα εξγαζία ζηελ Διιάδα.  

Σν πιαίζην ηεο παξαθάησ κειέηεο,  εζηηάδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ δξάζηε θαη ζχκαηνο παξελφριεζεο. 

ην Πξψην θεθάιαην, αξρηθά, ζα πεξηγξαθεί ην stalking ζαλ νξνινγία θαη ε εηπκνινγία. 

Έπεηηα, γίλεηαη κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ γηα ην πφηε μεθίλεζε ην θαηλφκελν θαη γηα ην 

πσο εμειίρζεθε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Σέινο, ζα θαηαγξαθεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη απηφ ην θαηλφκελν θαζψο θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο.  

ην Γεχηεξν θεθάιαην, ζα θαζνξηζηεί πνην είλαη ην ζχλεζεο πξνθίι ηνπ δξάζηε θαη πνηεο 

είλαη νη κνξθέο ηνπ, αλάινγα κε ην θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο επηιέγεη λα δξάζεη. 

ην Σξίην θεθάιαην, ζα κειεηεζεί ε ςπρνπαζνινγία ησλ δξαζηψλ απηήο ηεο 

παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζα πεξηγξαθνχλ νξηζκέλεο ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ 

ελδέρεηαη λα έρνπλ νη ζχηεο. 
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ην Σέηαξην θεθάιαην, ζα θαηαγξαθνχλ φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ stalker, δειαδή νη 

θαηεγνξίεο κε βάζε ην θίλεηξν ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηηο θαηεγνξίεο κε 

γλψκνλα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηνπο ηχπνπο κε βάζε ηε θχζε ηεο πξνγελέζηεξεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ stalker θαη ηνπ ζχκαηνο θαη κε βάζε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή ε ζρέζε 

βαζίδεηαη. Σέινο, αλαιχεηαη κηα ηειεπηαία νκάδα θαηεγνξηψλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε 

ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηηο εηδηθέο αξρέο ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

ην Πέκπην θεθάιαην, ζα αλαιπζεί ε παξελφριεζε ζαλ νξνινγία θαη ζα πεξηγξαθεί σο 

θαηλφκελν. Έπεηηα ζα αλαιπζνχλ ηα είδε ηεο. 

ην Έθην θεθάιαην, ζα γίλεη εζηηάζεη ζην ζχκα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έπεηηα ζα 

πεξηγξαθεί ην πσο ελδέρεηαη λα αληηδξά ην ζχκα ζηα επεηζφδηα παξελνριεηηθήο 

παξαθνινχζεζεο πνπ δέρεηαη θαη πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ζε απηφ, απηήο ηεο 

παξελφριεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ην πσο ελδείθλπηαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηα επεηζφδηα ηνπ stalking. Σέινο, ζα επηζεκαλζεί ε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηφζν ζε Δπξσπατθφ πιαίζην φζν θαη ζε ειιεληθφ. 

ην Έβδνκν θεθάιαην, ζα αλαπηπρζεί  ην πσο ε θνηλνηηθή λνζειεπηηθή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πνηα είλαη ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ, κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ο επίινγνο ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αλαζθνπηθήο εξγαζίαο, ζα παξαζέζεη 

πξνηάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γχξσ απφ ηηο παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζα ζέζεη 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην θαηλφκελν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ STALKING 

 

Ζ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά stalking, είλαη κία ξνή ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαηεπζχλνληαη 

θαη‟ επαλάιεςε πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, πξνζβάιινληαο  ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή . Οη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα γίλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

θαη βηψλνληαη απφ ηνλ δέθηε σο αλεπηζχκεηεο θαη παξεηζθξεηηθέο . Αζθεί ηδηαίηεξε 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη θπζηθή επεκεξία ηνπ ζχκαηνο
1,2

.  

Οη ζπκπεξηθνξέο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο , νη νπνίεο κεκνλσκέλα λα κελ 

είλαη πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεηο,  φπσο ηειεθσλήκαηα θαη επηζηνιέο , αιιά εμαηηίαο ηεο 

επηκνλήο  θαη ηεο παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ηνπο, πξνθαινχλ ζην άηνκν πνπ ηηο δέρεηαη, κε 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο αγσλία, άγρνο θαη ηξφκνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

Σν stalking είλαη κνξθή ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο βίαο, θαη επεηδή ηα ζχκαηα 

θαηά θχξην ιφγν είλαη γπλαίθεο , κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη έκθπιε βία. πλ ηνίο άιινηο, 

απνηειεί παξαβίαζε αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
3
. 

Ζ  δηάξθεηα ηνπ stalking είλαη αλάινγε κε ηελ δεκία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ζχκα, δειαδή, 

φζν ν ζχηεο αληηιακβάλεηαη φηη νη πξάμεηο ηνπ επηξξεάδνπλ αξλεηηθά ην ζχκα ηφζν νη 

παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζα ζπλερίδνληαη
3
.   
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1.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Δηπκνινγία ηεο ιέμεο ΄΄stalk΄΄  

 Stalk (νπζηαζηηθό): “θνξκφο θπηνχ”  

Πηζαλφλ ππνθνξηζηηθφ (κε ηελ θαηάιεμε -k) ηνπ “stale = έλαο απφ ηνπο νξζνζηάηεο 

ηεο ζθάιαο, ηεο ιαβήο, ηνπ βιαζηνχ ”, απφ ηελ αξραία αγγιηθή ιέμε “stalu = μχιηλν 

ηκήκα ελφο εξγαιείνπ ή κνπζηθνχ νξγάλνπ”, απφ ηελ πξσην-γεξκαληθή δηάιεθην 

“stalla ” πξνεξρφκελν απφ ηελ παιαηά αγγιηθή ιέμε “stealla = βιαζηφο, ππνζηήξημε”, 

απφ ην ηκήκα “stol-no” πξφζζεην θνκκάηη ηνπ “stoll-” εθδνρή ηεο ξίδαο “stel- = λα 

βάισ, λα κείλσ” 

 

 Stalk (ξήκα 1): “pursue stealthy = θαηαδηψθσ θξπθά”  

ηα αξραία Αγγιηθά ιεγφηαλ stealcian ή bestealcian = απηφο πνπ        

αθνινπζεί θξπθά , απηφο πνπ πεξπαηά επηθπιαθηηθά. Πξνθχπηεη απφ ηελ αξραία  

γεξκαληθή ιέμε “stalkon =” πξνεξρφκελν απφ ην 1
ν
 ζπλζεηηθφ “stel” θαη  

πηζαλφηαηα ην 2
ν
 ζπλζεηηθφ “ster” , είρε ζρέζε κε έλα πιήζνο ιέμεσλ πνπ είραλ  

άκεζε ζχλδεζε κε ην rob θαη ην steal πνπ ζεκαίλνπλ θινπή. 

Απφ κία άιιε νπηηθή γσλία , ε ιέμε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ κία πξψηε  

αίζζεζε ηεο ιέμεο stalk (ξήκα) επεξεαζκέλε απφ ην αληηθείκελν stalk πνπ  

ζεκαίλεη ελνριψ ηαθηηθά (πξάμε).  

 

 Stalk (ξήκα 2): “doing long, awkward strides = θάλνληαο καθξηά πεξίεξγα βήκαηα” 

ή “πεξπαηψ ππεξνπηηθά”. Πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία αγγιηθή ιέμε “stealcung” ε 

νπνία πξνζδηφξηδε ηελ δξάζε ηνπ λα πεγαίλεη θάπνηνο θξπθά. Ζ ιέμε απηή 

ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε    ηνλ φξν “strealc” πνπ ζεκαίλεη  

steep = απφηνκνο , lofty = πςειφθξσλ. 

Πίμακας 1.1 Ετυμξλξγία της λένης ‘stalk’4 
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Σν stalking είλαη ζρεηηθά κία λέα θαηεγνξία παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εγθιήκαηνο θαη 

ζπκαηνπνίεζεο , πνπ φκσο αληαλαθιά κία παιηά ζπκπεξηθνξά
5
. Γηα πνιιά ρξφληα, ν φξνο  

“stalking”, πεξηγξάθεηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ θπλεγψλ λα θαηαδηψθνπλ ηα ζεξάκαηά 

ηνπο
6
. Αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ην ζρέδην ηεο επίκνλεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ηεο αδηάθξηηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη έλα άηνκν πξνο θάπνην άιιν , φπνπ ε ρξνληθή 

δηάξθεηα απηνχ κπνξεί λα θξαηήζεη απφ κεξηθνχο κήλεο κέρξη θαη ρξφληα
6
.
 

Μία θνηλή θαη απνδεθηή κνξθή θαηαδίσμεο, δειαδή κία κνξθή  stalking, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, φηαλ νη άλδξεο παξακφλεπαλ ζηα ρσξάθηα , παξαθνινπζψληαο ηηο λέεο 

γπλαίθεο , πνπ βξίζθνληαλ ζε θαηάιιειε ειηθία γάκνπ , λα ζπιιέγνπλ ηα ελαπνκείλαληα 

ζηηάξηα πνπ άθελε πίζσ ηεο ε ζεξηζηηθή κεραλή
7
. Οη άλδξεο ηηο απήγαγαλ, κε ζθνπφ λα ηηο 

παληξεπηνχλ. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο, φηαλ ππήξρε έιιεηςε γπλαηθψλ ζε κία νξηζκέλε 

θνηλφηεηα
7
. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε κέζνδνο απηή γηλφηαλ απνδεθηή απφ ηνλ παηέξα θαη ηνπο 

αδεξθνχο ησλ θνξηηζηψλ , δηφηη ηφηε κία γπλαίθα ζεσξνχληαλ ππνρξέσζε, ελψ ν άλδξαο 

επελδπηηθφ αγαζφ. Άιιε κία κνξθή θαηαδίσμεο, ήηαλ ε ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ιεζηέο 

ζηελ αξραηφηεηα. Οη θιέθηεο δηαβίσλαλ κε ην λα θαηαδηψθνπλ θαη λα θπλεγνχλ ηνπο αζψνπο, 

αλππνςίαζηνπο ηαμηδηψηεο θαη ηνπο πινχζηνπο αλζξψπνπο
7
. Οη παλνχξγνη θαη έμππλνη ιεζηέο 

δξφκσλ, αλαθάιππηαλ πνηα δηαδξνκή ζα δηαζρίζνπλ νη εμαηξεηηθά πινχζηνη επγελείο θαη 

δεκηνπξγνχζαλ κία πιεθηάλε ελαληίνλ ηνπο , ηνπο παξαθνινπζνχζαλ, πξνζέρνληαο θάζε θίλεζε 

πνπ έθαλαλ, έσο φηνπ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα επηηεζνχλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζθφησλαλ ηα 

ζχκαηά ηνπο , κε ζπλέπεηα λα είλαη αδχλαηε ε ηαπηoπνίεζε ησλ δξαζηψλ
7
. 

  Σν κνηίβν φπνπ ζήκεξα θαιείηαη stalking, έρεη πεξηγξαθεί εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα
8
. Ο 

Ηππνθξάηεο , ν Galen , ν Πινχηαξρνο θαη δηάθνξνη άιινη γηαηξνί ηνπ Μεζαίσλα αζρνιήζεθαλ 

κε απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά
8
. Γηα ην θαηλφκελν απηφ , νξίζηεθαλ δηάθνξα   νλφκαηα ζην 

παξειζφλ
9
. Σν 1837 , παξαδείγκαηνο ράξηλ ,φπνπ ην stalking ζαλ ζπκπεξηθνξά πεξηεγξάθεθε 

θιηληθά, ν Esquirol νλφκαζε απηφ ην είδνο ζε εξσηνκαλία θαη λπκθνκαλία
5,8

. Οη ςπρίαηξνη 

ρξεζηκνπνηήζαλ ηνλ φξν εξσηνκαλία γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ απηαπάηε ηεο αγάπεο απφ 

θάπνηνλ, ζπρλά γηα έλα παζίγλσζην ή δηάζεκν πξφζσπν
9
.Οη εξσηνκαλείο, νη νπνίνη ήηαλ 

ζπλήζσο γπλαίθεο , αθνινπζνχζαλ ζπρλά ην πξφζσπν πνπ ήηαλ ε εζηίαζε ηεο απηαπάηεο ηνπο
9
. 

Σν stalking ζαλ ζπκπεξηθνξά, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ ινγνηερληθφ ρψξν, εδψ θαη 

πνιινχο αηψλεο
5
. Ζ θιαζζηθή ινγνηερλία, έρεη εθνδηάζεη ηελ θνηλσλία κε ηζηνξίεο πνπ έρνπλ λα 
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θάλνπλ κε παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
8
. Ο  William Shakespeare, ζηηο ηειεπηαίεο 25 ζνλάηεο 

ηνπ, πνπ ηηο νλφκαζε Dark Lady, ην 1592, αληηθαηνπηξίδεη ηελ δηθηά ηνπ εκκνληθή επίζεζε πνπ 

δέρηεθε απφ κία θπξία
5,8

. Άιιν έλα παξάδεηγκα, είλαη ην κπζηζηφξεκα Long Fatal Love Chase, 

ηεο Lousia May Alcott, ην 1866
5
. ε απηφ ην έξγν , ν βαζηθφο ραξαθηήξαο, Vivian Rosamond, 

απνθαζίδεη λα δξαπεηεχζεη απφ ηνλ δπλαηφ θαη εχπνξν άλδξα ηεο, αθφηνπ αλαθαιχπηεη φηη 

ππήξμε ζχκα δηγακίαο. Ο ζχδπγνο ηεο, σζηφζν , ηελ θαηαδίσθε θαη ζηελ ηειεπηαία ζθελή ηελ 

ζθφησζε θαη έπεηηα απηνθηφλεζε θ ν ίδηνο , απαγγέινληαο «δηθηά κνπ πξψηε, δηθηά κνπ 

ηειεπηαία, δηθηά κνπ θαη ζηνλ ηάθν». Δίλαη μεθάζαξν φηη ε δνπιεία ηεο Alcott, ήηαλ έλα 

παξάδεηγκα γπλαηθείαο θνηλσληθήο απνδπλάκσζεο, ζε κία αλδξνθξαηνχκελε  θνηλσλία θαη 

θνπιηνχξα.   Δπηπξφζζεηα, κε ην θαηλφκελν απηφ, αζρνιήζεθαλ δηάθνξνη πνηεηέο, φπσο ν Dathe  

Alighieri θαη o Petrarch, θαζψο θαη θηιφζνθνη ζαλ ηνλ Soren Kierkegaard
8
. 

 Σν stalking ζαλ ζπκπεξηθνξά , ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο ζην λνκνζεηηθφ πξνζθήλην. 

Δηδηθφηεξα, ήηαλ απαγνξεπκέλν ζηελ αξραία επνρή. Όπσο ηνπνζεηείηαη ζην Βηβιίο ηέζζερα, ηνπ 

αξραίνπ Ρσκατθνχ λνκνζεηηθνχ Σφκνπ, ην λα πξνθαιείο ηξαπκαηηζκφ ή ςπρνινγηθφ θφβν 

αθνινπζψληαο κία παληξεκέλε γπλαίθα, αγφξη ή θνξίηζη ήηαλ παξάλνκν
5
.  

  Οη ζχγρξνλνη αγγιηθνί εγθιεκαηηθνί λφκνη, πξνζηάηεπαλ ηνπο πνιίηεο απφ ηελ θαηαζθνπεία, 

ηελ θαηαδίσμε ή ηελ ελέδξεπζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δερηνχλ απφ θάπνηνλ θαθνπξναίξεην. 

Πεξηζζφηεξν, ε λνκνζεζία απηή, έιαβε ρψξα ην 1722, έπεηηα απφ έλα πεξηζηαηηθφ, φπνπ κία 

νκάδα νπιηζκέλσλ αλδξψλ, πνπ είραλ βακκέλα καχξα πξφζσπα , κε ην φλνκα Blacks, 

ηξνκνθξαηνχζαλ θαη έζηειλαλ απεηιεηηθά κελχκαηα , δεηψληαο ρξήκαηα απφ αζψνπο πνιίηεο
5
. 

Σν 1754, ν λφκνο άξρηζε λα παίξλεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ απνζηνιή απεηιεηηθψλ κελπκάησλ 

γηα ηελ δήηεζε ρξεκάησλ, ρσξίο θακία πξνζπκία απφ ηνλ δέθηε λα θαηαβάιιεη ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ ηνπ δεηήζεθε , ζεσξνχληαλ πιένλ λνκηθφ αδίθεκα θαη ηηκσξνχληαλ κε ζαλαηηθή 

πνηλή
5
. Ο λφκνο απηφο δελ είρε κφλν σο ζηφρν λα ηηκσξήζεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο άιια θαη λα 

απνηξέςεη κειινληηθέο βίαηεο θαηαζηάζεηο. 

Σνλ 18
ν
 αηψλα ζηελ Αγγιία, νη γπλαίθεο κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίδνπλ πξφζηηκα ελαληίνλ ησλ  

αλδξψλ πνπ ηηο παξελνρινχζαλ
5
. Οη αξρέο, ρξεζηκνπνίεζαλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ρξεκαηηθή 

πνηλή, γηα λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κέγηζηε αζθάιεηα ζηηο γπλαίθεο. Οη δξάζηεο, φπνπ δελ 

είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ, θπιαθίδνληαλ. Έλα παξάδεηγκα κηαο ππφζεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πνηλή , είλαη ε ηζηνξία ηεο Dennis ην 1704. Ήηαλ κία 
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λεαξή γπλαίθα πνπ είρε γίλεη ζηφρνο ελφο άλδξα, απφ ηελ γεηηνληά ηεο, κε ην φλνκα Lane
5
. Παξά 

ηελ απαγφξεπζε, απφ ηελ κεηέξαο ηεο, λα ηελ πιεζηάδεη , ν Lane δελ ππάθνπζε ζηηο δηαηαγέο 

ηεο θαη εηζέβαιε ζην ζπίηη ηεο κε ζθνπφ λα ηελ απαγάγεη. Μεηά απφ απηφ ην ηξνκαθηηθφ 

γεγνλφο , κεηέξα θ θφξε έθπγαλ γηα ην Λνλδίλν, φκσο απηφο ηεο αθνινχζεζε θ λνίθηαζε ην 

δηπιαλφ δηακέξηζκα ηνπ ζπηηηνχ πνπ έκελε ε Dennis κε  ηελ κεηέξα ηεο θαη ζπλέρηζε ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ απαγσγή ηεο . Όηαλ ε ππφζεζε πήγε ζηα δηθαζηήξηα, κεηά απφ κεξηθνχο 

κήλεο , ην δηθαζηήξην εγήζεθε, φηη ηα γεγνλφηα απηά κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ έληνλν θφβν 

θαη ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ. Έηζη, ν Lane αλαγθάζηεθε  λα θαηαβάιιεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα πάςεη λα θαηαδηψθεη ηελ Dennis. Παξφκνην ζπκβάλ είρε ιάβεη 

ρψξα θαη ζηελ ππφζεζε ηεο Angela Coutts, φπνπ θαηαδηψρζεθε απφ έλαλ άγλσζην, πξνο απηήλ 

άλδξα. Σεο έζηειλε απεηιεηηθέο επηζηνιέο θαη ηελ θαηαζθφπεπε. Ζ Coutts, νδήγεζε ηελ 

ππφζεζε ζηα δηθαζηήξηα. Σν δηθαζηήξην απνθάζηζε έλα ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εηο βάξνο ηνπ , πνπ 

φκσο, ν ίδηνο δελ είρε ηα ρξήκαηα λα πιεξψζεη θαη έηζη νδεγήζεθε ζε θπιάθηζε. Όηαλ 

απνθπιαθίζηεθε φκσο, ζπλέρηζε λα αζθεί ηέηνηνπ είδνπο απεηιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απηήλ ηελ 

θνξά φκσο, φρη κφλν ζηελ Dennis, αιιά θαη ζηα θνληηλά ηεο άηνκα.  

Πξφζηηκα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, απφ ηπρφλ παξελνριεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, είραλ εθαξκνζηεί θαη απφ ηηο ακεξηθαληθέο Πνιηηείεο ζηα ηέιε ηνπ 1700, σο έλα 

θνκκάηη ηνπ θνηλνχ λφκνπ
5
. Οη δηθαζηέο θαη νη αλαθξηηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 

αζθάιεηα, φηαλ νη αηνκηθέο πξάμεηο θάπνησλ αηφκσλ, απεηινχζαλ ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

θάπνησλ άιισλ αλζξψπσλ.  

Σα λνκηθά θαηαζηαηηθά, δελ είραλ αιιάμεη θαη πάξα πνιχ κέρξη ην 1970, φηαλ ε βία θαηά ησλ 

γπλαηθψλ είρε γίλεη θνηλσληθφ δήηεκα. Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70, ηα πξφζηηκα είραλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα
5
. Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ήηαλ θαη ζα είλαη κία 

πνιηηηζκηθή αθεηεξία ζηνλ λνκηθφ ρψξν. Πξηλ φκσο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα επηβιεζνχλ ζηνλ 

δξάζηε, ην δηθαζηήξην ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζνβαξέο απνδείμεηο  απεηιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απηφ γηαηί, εθαξκφδνληαλ κφλν ζε ππνζέζεηο φπνπ ην ζχκα θηλδπλεχεη ζη‟ 

αιήζεηα. Αλ νη εγθιεκαηίεο παξαβηάδνπλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ζα πθίζηαληαη ζνβαξφηεξεο 

θπξψζεηο. Δπίζεο, νη παξαβηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο λφκηκεο 

απνδείμεηο, ζε ππνζέζεηο επαλαιακβαλφκελεο αλεπηζχκεηεο θαηαδίσμεο θαη παξελφριεζεο
5
.   
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Σα θαηαζηαηηθά ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, δηέθεξαλ, απφ Πνιηηεία ζε Πνιηηεία, αλάινγα  ζε 

πνηα ζχκαηα έρξεδε απηά λα εθαξκνζηνχλ, αιιά θαη ην είδνο ηεο πξνζηαζίαο πνπ ζα παξείραλ. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ , ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, είρε ηεζεί ππφ 

ακθηζβήηεζε, επεηδή  ην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο, ζπρλά, δελ αληηδξνχζε ζσζηά φηαλ γίλνληαλ 

παξαβηάζεηο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
5
. Απηφ, δελ απαληνχζε ζηηο παξαβηάζεηο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαη ε επίπησζε ήηαλ, ην φηη ε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, 

δηφηη νη εγθιεκαηίεο δελ ζπκκνξθψλνληαλ ζηελ πνηλή ηνπο θαη παξάδνμα, απμαλφηαλ ε επηζπκία 

ηνπο γηα ηελ ζπλέρεζε ησλ παξελνριεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο , 

θάπνηνη άιινη, ππνζηήξηδαλ φηη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, εκςχρσλαλ ηα ζχκαηα δίλνληαο ηνπο, 

απφ ηελ κία ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη απφ ηελ άιιε ην αίζζεκα ηεο ρξεζηκφηεηαο. Γειαδή, 

ζεσξνχζαλ φηη, ήηαλ παξάγνληεο  ελφο θηλήκαηνο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάιεηςεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Σα αζθαιηζηηθά κέηξα, ήηαλ δηαζέζηκα κφλν ζε πνιχ θνβηζκέλα ζχκαηα
5
. Σν 1990, ηα ζχκαηα 

κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα ηνπ λφκνπ, γηα παξελφριεζε πνπ έρνπλ δερζεί. ηηο 

ππφινηπεο 50 ακεξηθαληθέο Πνιηηείεο, ππήξρε κηα κνξθή λφκσλ ελάληηα ζηελ παξελφριεζε, ε 

νπνία αθνξνχζε ππνζέζεηο απεηιήο , παξαθνινχζεζεο, εθθνβηζκνχ, παξαβίαζεο θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ. Χζηφζν, νη λφκνη απηνί δελ πεξηειάκβαλαλ απζηεξέο θπξψζεηο, γηα 

ηπρφλ, επαλαιακβαλφκελεο επηζέζεηο θαη απεηιέο, ελαληίνλ ηνπ ηδίνπ ζχκαηνο. πλ ηνηο άιινηο , 

δελ παξείραλ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή λνκηθή εθαξκνγή, γηα ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο. 

Πξηλ ηελ χπαξμε ησλ λφκσλ θαηά ηνπ stalking, απεηιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζπρλά δελ 

ηηκσξνχληαλ. Οη αξρέο παξέκβαηλαλ κφλν εάλ ην ζχκα είρε ππνζηεί ζσκαηηθή βιάβε. πλεπψο, 

θάησ απφ ηελ λνκνζέηεζε ηεο παξελφριεζεο, ήηαλ δχζθνιν λα ζηακαηήζνπλ παξελνριεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο , πξηλ απηέο θηάζνπλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο.   

ηηο αξρέο ηνπ 1980, ε ζπκπεξηθνξά απηή, άξρηζε λα ηξαβά ηελ πξνζνρή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
5
. Απηφ ζπλέβε, κε αθνξκή πεξηζηαηηθψλ 

φπνπ, δηάζεκα πξφζσπα, δέρηεθαλ επίζεζε απφ θάπνηνλ ζαπκαζηή ηνπο. Παξφια απηά, ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄80, νη δεκνζηνγξάθνη πεξηέγξαθαλ ηελ εκκνλή θαη ηνλ ςπρνινγηθφ βηαζκφ, σο 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζεηο, κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαη φρη σο ζηνηρεία δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή σο 

εγθιήκαηα
9
.  
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  ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, νξίζηεθε ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ΄΄stalking΄΄ , σο έλα 

λέν θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίζηεθε, κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα 

θαηαζηαηηθά,
 
φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ δνινθνλία ηνπ John Lennon απφ έλαλ ζαπκαζηή ηνπ θαη 

ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο, ηνπ Πξσζππνπξγνχ Ronald Reagen
5,8

.  Δπηπξφζζεηα,  ην 1989 ε 

ηειενπηηθή εζνπνηφο Rebecca Schaeffer, δνινθνλήζεθε θαη απηή απφ έλαλ ζαπκαζηή ηεο θαη ην 

1993, ε ηελίζηξηα Monica Sales, καραηξψζεθε απφ έλαλ δηαηαξαγκέλν , ππνζηεξηθηή ηεο  

αληηπάινπ ηεο, Steffi Graf
9
 . Σα  αξθεηά θνηλνπνηεκέλα γεγνλφηα ηεο παξελφριεζεο ησλ 

δηάζεκσλ απφ ζαπκαζηέο ηνπο, είραλ νδεγήζεη ηνλ Σχπν λα κηιά γηα ην stalking δηαζήκσλ
9
. Σν 

θαηλφκελν, έιαβε εθηεηακέλεο δηαζηάζεηο ζηηο πην δεκνθηιήο εηδήζεηο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη ζηηο έξεπλεο  επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο
8
.   

  Αξθεηέο απφ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζρεηίδνληαη, κε ηελ παξελφριεζε ησλ δεκνθηιή 

πξνζσπηθνηήησλ, ζηελ Καιηθφξληα θαη ε βηνκεραλία δηαζθέδαζεο, πίεδε γηα εγθιεκαηηθέο 

πνηληθέο ξήηξεο , ζε απηή ηελ Πνιηηεία
9
.  Σα ελεξγά ζηειέρε ηνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηελ 

νηθνγελεηαθή βία θαη ηνπ θηλήκαηνο ζπκάησλ θαη θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ, εμέθξαζαλ, 

ζχληνκα, ηνλ ιφγν ηεο αλεζπρίαο ηνπο ζρεηηθά κε ην stalking ησλ celebrities
5,9

. Τπνζηήξημαλ φηη 

γπλαίθεο, νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα εγθαηαιείςνπλ θαηαρξεζηηθέο εξσηηθέο ζρέζεηο, επηδίσθαλ 

ζπρλά, πεξηνξηζηηθά κέηξα ελάληηα ζηνπο πξψελ ζπληξφθνπο ηνπο
9
. Σα κέηξα απηά, ηαθηηθά, 

παξαβηάδνληαλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηέιεγαλ ζηελ δνινθνλία  ηεο γπλαίθαο
9
. 

Γήισζαλ, φηη ην stalking δηάζεκσλ, ήηαλ κφλν κηα κνξθή ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ πξνβιήκαηνο 

θαη φηη ηα ζπλεζέζηεξα ζχκαηα, ήηαλ γπλαίθεο, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εγθαηαιείςνπλ κηα 

αλεπαξθή θαη επαλειιεκέλα, θαηαρξεζηηθή ζρέζε
9
. Έηζη, νη δεκνζηνγξάθνη, κεηακφξθσζαλ ην 

stalking απφ δήηεκα ησλ δηάζεκσλ, ζε δήηεκα ησλ γπλαηθψλ
5
. 

Σν 1990, ε Καιηθφξληα θαζηέξσζε πξψηε αληί-stalking λφκνπο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο.
5,9

. Μέζα ζε πέληε ρξφληα, θαη ηα 50 ακεξηθαληθά θξάηε θαη ε πεξηνρή ηεο Κνινκβίαο 

είραλ πνηληθνπνηήζεη ην stalking θαη παξφκνηεο πνιηηηθέο είραλ θαζηεξσζεί, απφ πνιιέο ρψξεο 

φινπ ηνπ θφζκνπ
5,9

. Μεξηθέο, πξνζέθεξαλ έλα κέηξν πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν 

θαηαζηαηηθφ παξελφριεζεο, ελψ άιιεο, θσδηθνπνίεζαλ λένπο λφκνπο, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

ζχκαηα ηνπ stalking
9
. Με απηή ηελ θαηλνχξγηα λνκνζέηεζε, ε αζηπλνκία κπνξνχζε λα 

απνηξέπεη θαη λα πξνιακβάλεη ηελ ηξνκνθξαηία ηεο παξελφριεζεο  θαη ηελ πηζαλφηεηα βίαηεο 

επίζεζεο. 
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Χζηφζν, ην 1993, ηα λνκνζρέδηα απηά θαηαξξίθζεθαλ θαη ην stalking ζεσξήζεθε πιέηνλ, πσο 

απνηεινχζε κία ππνελφηεηα ηνπ Σίηινπ Σέζζεξα ηεο Ννκνζεζίαο ηεο βίαο  θαηά ησλ γπλαηθψλ, 

ην νπνίν, είρε γίλεη ηκήκα ηεο Βίαηεο Καηαζηνιήο Δγθιήκαηνο θαη ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο ηνπ 

Νφκνπ, ην 1994 θαη έγηλε ηκήκα ηεο Ννκνζεζίαο, ελάληηα ζηελ βία ησλ γπλαηθψλ 
5
. Παξφια 

απηά, ε λνκνζέηεζε απηή, δελ έθαλε ην stalking νκνζπνλδηαθφ έγθιεκα. Καηά ηα άιια, έδσζε 

ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε νκνζπνλδηαθέο εγθιεκαηηθέο βάζεηο πιεξνθνξηψλ θαη φξηζε ην 

θαηλφκελν, σο κία πξάμε πνπ πιένλ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην Δζληθφ  χζηεκα Αλαθνξάο 

Δγθιεκαηηθψλ Πξάμεσλ. Σαπηφρξνλα, είραλ ήδε αξρίζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο γηα 

δηθαζηέο θαη επίζεο, είρε δεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, λα πξνηείλεη πξνηάζεηο, εληφο 

ησλ ΖΠΑ, ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ
5
. Σέινο, ε 

πξάμε απαηηνχζε, απφ ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα, λα παξαρσξήζεη κία εηήζηα αλαθνξά, πνπ είρε λα 

θάλεη κε γεγνλφηα ηνπ stalking θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηείαο ζηηο αληί-stalking 

πξνζπάζεηεο
5
.    

Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην Κνγθξέζν, εθάξκνζε ηνλ πξψην νκνζπνλδηαθφ αληί-stalking λφκν
5
. 

Ζ δηαπνιηηεηαθή ηηκσξία θαη ε πξνηξνπή ηεο δξάζεο ηνπ 1996, ππνζηεξηδφκελε απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Καιηθφξληαο, Ed Royce, έζεζαλ σο έγθιεκα ην stalking, αιιά θαη ηελ 

παξελφριεζε, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηείαο. Απηφο ν λφκνο, ήηαλ κία πξνζπάζεηα λα 

αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σέζζεξα 

ρξφληα αξγφηεξα ηα ζχκαηα ηνπ trafficking (παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ) θαη ε 

πξνζηαζία ελάληηα ζηελ βία ηεο δξάζεο ηνπ 2000, είραλ επίζεο, ζεκάλεη ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν 

ζηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ βία. Απηή ε λέα λνκνζέηεζε, έθαλε ην δηαθξαηηθφ 

cyberstalking, νκνζπνλδηαθφ αδίθεκα
5
. Δίλαη μεθάζαξν, φηη δελ άξγεζε λα εκθαληζηεί ζε φιε 

ηελ πεξηθέξεηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, σζηφζν, αθνινπζήζεθε θαη απφ άιια θξάηε. 

Σν 1993, ν Καλαδάο παξνπζίαζε ην πξψην θνκκάηη κηαο εγθιεκαηηθήο παξελνριεηηθήο 

λνκνζεζίαο, άξζξν 264, ηνπ Δγθιεκαηηθνχ Κψδηθα. Δπίζεο, ηελ ίδηα ρξνληά, ζηελ Απζηξαιία, 

παξνπζηάζηεθε ε πξψηε αληί-stalking λνκνζεζία. Ζ ηξνπνπνηεκέλε απηή πξάμε, ηνπ 

εγθιεκαηηθνχ λφκνπ ηνπ 1993, πξνεξρφηαλ απφ ην Queensland, αιιά απφ εθεί θαη έπεηηα, φιεο 

νη απζηξαιηαλέο πνιηηείεο θαη πεξηθέξεηεο αθνκνίσλαλ ηνπο δηθνχο ηνπο αληί-stalking λφκνπο. 

ηελ Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία, ε πξνζηαζία θαηά ηεο παξελνριεηηθήο πξάμεο δεκηνπξγήζεθε ην 

1997, κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε ηνπ stalking θαη άιισλ κνξθψλ παξελφριεζεο
5
. 
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Κάπνηνη αθαδεκατθνί, είραλ θαηαιήμεη ζην φηη, νη λνκνζέηεο κε ηελ βηαζηηθή ηνπο θίλεζε, λα 

ζεζπίζνπλ λφκνπο ελαληίνλ ηνπ stalking, είραλ παξαλνκήζεη ζε άγλσζην βαζκφ, ιφγν ηεο 

άγλνηαο πνπ είραλ γηα ην θαηλφκελν. Τπήξρε κία κηθξή θαζνδήγεζε ην 1990, ε νπνία βνήζεζε 

ηνπο λνκνζέηεο, ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα πξνζηαηέςνπλ ηα ζχκαηα, δεδνκέλνπ ηνπ φηη, νη 

έξεπλεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ κέρξη ην 1990, ήηαλ κεδακηλέο. Γεληθά, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, 

εθείλε ηελ επνρή, είραλ ιεθζεί απφ κηθξά θιηληθά ζπκβάληα ή απφ αλεπίζεκεο αλαθνξέο, πνπ 

είραλ ζρέζε κε ηελ εξσηνκαλία.  

Αθφκα θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη, πνπ πεξηγξάθνπλ, γηαηί ην stalking είλαη δχζθνιν 

λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο λνκηθνχο θαη ην επξχ θνηλφ. Οη ιφγνη είλαη, ε έιιεηςε κίαο εκπεηξηθήο 

θαη εμαθξηβσκέλεο έξεπλαο, πάλσ ζην ζέκα, νη πνιιαπιέο εθδνρέο θαη θαηεγνξίεο ηνπ stalking, 

ε έιιεηςε ηεο εηδίθεπζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη έλα μερσξηζηφ 

θαθνχξγεκα, ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα δηαπξνζσπηθά εγθιήκαηα.    

Σν λα αζθεί έλα πξφζσπν stalking ή λα δέρεηαη stalking , έρεη ζήκεξα απνθηήζεη κία ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαζία πνπ ηνπ είρε δνζεί πξψηα. Πιένλ έρεη απνθηήζεη 

ξηδηθά δηαθνξεηηθέο θαη πεξηζζφηεξεο δπζνίσλεο εθδνρέο. Οη stalkers, είλαη ηψξα ηξνκνθξαηηθνί 

δηψθηεο , νη νπνίνη ζηνηρεηψλνπλ, φρη κφλν ηα δηάζεκα πξφζσπα, άιια θαη ελδερνκέλσο φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Σν λα πξάηηεηο stalking είλαη έγθιεκα
10

. Σν λα είλαη θάπνηνο stalker ζεκαίλεη, φηη 

ην άηνκν απηφ, παξαβηάδεη φια ηα ζεκαληηθά φξηα, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ην 

λα  δέρνληαη παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ηαξάμνπλ ςπρηθά άιια θαη 

ζσκαηηθά
10

. Σέινο, ην λα δέρεηαη θάπνηνο ηελ ζπγθεθξηκέλε παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ 

θάλεη λα είλαη ζχκα ηνπ stalking
10

. 

Ο λένο φξνο απηφο, ν νπνίνο γελλήζεθε κέζα απφ ηνλ θίηξηλν ηχπν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο , νξίδνληάο ηνλ πξψηα, σο επίκνλν θπλεγφ ησλ δηαζεκνηήησλ , εμειίρζεθε ξαγδαία 

θαη κε κεγάιε ηαρχηεηα γεληθεχηεθε θαη νξίζηεθε σο αλεπηζχκεηε αθνινπζία , πξνζέγγηζε ή 

παξελφριεζε
10

.  

Σν stalking, εγθαζηδξχζεθε, σο έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη σο έλαλ ηδηαίηεξν ηχπν 

εγθιεκαηηθνχ αδηθήκαηνο , πξηλ αθφκα θαζνξηζηεί ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ θχζε ηνπ. Κίλεηξν 

γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ, πνπ ηειηθά ηνπ απνδφζεθε, ήηαλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ζην 

ζχκα θαη ζηελ θνηλσλία, θαη ε θπζηθή ηνπ ηζηνξία πνπ είρε ηδξπζεί
10

. 
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Με κία ζχληνκε ηζηνξία, ην stalking κεηακνξθψζεθε απφ θπλεγεηφ δηάζεκσλ, ζε 

παξελφριεζε ησλ γπλαηθψλ απφ αλέλδνηνπο πξψελ ζπληξφθνπο ηνπο , εηδηθφηεξα, ζε κία πην 

επξεία θαηεγνξηνπνίεζε απφ επαλαιακβαλφκελεο εηζβνιέο φπνπ, πξνθαινχλ αλεζπρία θαη 

θφβν, κε έλα επξχ θάζκα ζθνπψλ. ηαδηαθά, ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο είραλ αξρίζεη λα 

απνζαθελίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ , ηηο πιεζψξεο ηαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ζχηεο , ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη ηέινο ηελ ζεξαπεία ηνπο
10

. 

 

 

1.3 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα, κε πνηα ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη ην Stalking εμαξηάηαη, απφ ην πσο 

νξίδεηαη ε αλάινγε ζπκπεξηθνξά θαη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ζπρλφηεηά ηεο
11

. Σν Stalking, εκθαλίδεηαη ζε δίαθνξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ε 

θαηαδίσμε ελφο δηάζεκνπ, ε παξελφριεζε γπλαηθψλ, ε εκκνληθή παξαθνινχζεζε αλζξψπσλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπληξφθσλ, νη νπνίνη ιφγσ ηνπ θφβνπ, έρνπλ παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θίλεηξα ηεο εθάζηνηε δξάζεο, νδεγνχλ ζε πξφβιεςε 

δηαθνξεηηθψλ ζπλεπεηψλ θάζε θνξά
11

.
 

Ύςηζηεο ζεκαζίαο είλαη γηα ην ζχκα, λα επαλαθέξεη ζηε κλήκε ηνπ ηελ εκπεηξία θαηαδίσμεο, 

πνπ πηζαλφηαηά λα έρεη βηψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ηδηαίηεξα, ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν
12

. Ζ πξψηε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηελ Australian Bureau of Statistics (ΑΒS) ην 1996,  

επηβεβαίσζε ηελ θαηαδίσμε γπλαηθψλ απφ ην αλδξηθφ θχιν
13

. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

αλέθεξαλ πσο έρνπλ βηψζεη θαηαδίσμε, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο,  βξίζθνληαλ ζην 

15%, κε ην 2,4%, λα έρεη βηψζεη θαηαδίσμε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν
13

.
 
H ABS,  επαλέιαβε ηελ ίδηα 

έξεπλα  κεηά απφ κηα δεθαεηία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία, κε ηελ κφλε δηαθνξά  

φηη ζπκκεηείραλ θαη άληξεο. Ζ έξεπλα έδεημε, φηη  19% ησλ γπλαηθψλ θαη 9,1 % ησλ αλδξψλ 

είραλ θαηαδησρζεί
13 

. Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θαηαδίσμεο,  εμεγείηαη απφ ηελ κέηξεζε πνπ 

έγηλε ζε θαηαδίσμε ηνπ ίδηνπ θχινπ, ζηελ δεχηεξε δεκνζθφπεζε
13 

. H πξψηε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ, πεξηέιαβε κηα κεγαιχηεξε θιίκαθα, θαζψο ην δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα ήηαλ ηπραίν, απνηεινχκελν απφ άληξεο θαη γπλαίθεο. 
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Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ πην αθξηβή νξηζκφ, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλέθεξαλ φηη 

δέρζεθαλ θαηαδίσμε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ήηαλ 8% θαη ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ 

ήηαλ 2%   , αληίζηνηρα. Σν  ΒCS (British Crime Survey), αξρηθά, ελζσκάησζε εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην αλ ην ζχκα έρεη βηψζεη θαηαδίσμε θαηά ην έηνο 1998,  φηαλ ην 11,5% έρεη βξεζεί 

ζε ζέζε ζχκαηνο ζε θαηαδίσμε, θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

16,1% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 6,8% γηα ηνπο άληξεο,  κε ην 2,8% λα έρεη ππνζηεί θαηαδίσμε ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, πξηλ ηελ έξεπλα
13

.
 
 ε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Γεξκαλία ην 2005,  κε ηπραίν δείγκα ζε εξγαδφκελνπο, αλέθεξε έλα παξφκνην πνζνζηφ 

θαηαδίσμεο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσή ηνπο, πνπ αλεξρφηαλ ζην 11,6% ελψ, γηα ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν ην πνζνζηφ ήηαλ 1,6%
13

. 

Πνιιέο κειέηεο, ζπκθσλνχλ ζηελ θαηαλνκή ησλ θχισλ, ζε ζχκαηα θαη ζχηεο, φπνπ ζηα 

ζχκαηα, ην 70-80% είλαη γπλαίθεο θαη ζηνπο δξάζηεο ην 80-85% είλαη άληξεο. Όπσο δείρλνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο θαηαλνκήο, είλαη ζπρλή ε θαηαδίσμε ζην ίδην θχιν, κε πνζνζηφ 20% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, λα θαηαδηψθνληαη άληξεο απφ ην ίδην θχιν, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο γπλαίθεο πνπ 

θαηαδηψθνληαη απφ γπλαίθεο. Τπάξρεη κεγάιε απφθιηζε, αλάκεζα ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

έλα ζχκα θαηαδηψθεηαη απφ θάπνηνλ πξψελ ζχληξνθν, θάπνηνλ άγλσζην ή απιά θάπνηνλ 

γλσζηφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην BCS αλαθέξεη, πσο ην 21% ησλ ζπκάησλ, θαηαδηψρζεθαλ 

απφ πξψελ ζπληξφθνπο, ην 32% απφ γλσζηνχο θαη ην 34% απφ αγλψζηνπο. Οη κειέηεο δείρλνπλ, 

πσο ηα επίπεδα παξαθνινχζεζεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, είλαη πςειά ζε 

λεαξφηεξα άηνκα. Απηφ πηζαλφηαηα, λα είλαη ην απνθχεκα ηνπ αηφκνπ λα ζπκεζεί ή λα είλαη 

απξφζπκνο, ζην λα επαλαθέξεη ζηε κλήκε ηελ εκπεηξία ηεο θαηαδίσμεο. Απφ ην 1990 θαη 

έπεηηα, ε θαηαδίσμε ζαλ θαηλφκελν απμήζεθε θαη νη παξάγνληεο είλαη πξψηνλ,  φηη πνιιά άηνκα 

εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν ζε απηή ηελ εκπεηξία θαη δεχηεξνλ, φηη ε θαηαδίσμε είλαη 

απφ κφλε ηεο ζιηβεξφ γεγνλφο γηα έλαλ άλζξσπν. Σν δήηεκα ηεο θαηαδίσμεο, δελ είλαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλν , αλάινγα ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ θάπνηεο κέξεο έσο ρξφληα. Μία 

πξνζεθηηθή καηηά ζηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ δείρλεη, πσο ε θαηαδίσμε ζε φηη αθνξά ηε δηάξθεηά 

ηεο δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο
13

. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαθνινχζεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή ηεο δηάξθεηα, πην ζπγθεθξηκέλα, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα 

παξαθνινπζνχληαη γηα ιίγεο κέξεο θαη ζε άιιεο κπνξεί θαη γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. ε 

ζχληνκα πεξηζηαηηθά ελνριεηηθήο παξαθνινχζεζεο, νη δξάζηεο είλαη θπξίσο άγλσζηνη, πεξίπνπ 

ην 75%, νη νπνίνη θπξίσο πιεζηάδνπλ θαη απαζρνινχλ ην άηνκν, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ην 
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αθνινπζνχλ. ε πεξηζηαηηθά καθξνρξφληαο παξαθνινχζεζεο, νη δξάζηεο είλαη ζπλήζσο άηνκα, 

πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ην ζχκα εξσηηθή ζρέζε, ή είλαη απιά γλσζηνί. πλεπψο, νη ζχηεο 

ζπλήζσο ελνρινχλ ην ζχκα θαη έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή καδί ηνπ, ελψ ην ζχκα δελ επηζπκεί 

θακία επαθή καδί ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, ζε πεξηπηψζεηο παξαθνινχζεζεο πνπ δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο, ην θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο, είλαη πςειφ γηα ην 

ζχκα
13

. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
  

 

2.1 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ STALKERS 

 

Stalkers, ιέγνληαη ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ην stalking. Δίλαη, δειαδή, απηνί πνπ παξελνρινχλ ή 

δηψθνπλ θάπνηνλ άιινλ, κε αλεπηζχκεηε θαη ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη, φηη ε πιεηνςεθία απηψλ, είλαη άλδξεο κε πνζνζηφ 88,5%, ελψ νη γπλαίθεο είλαη ην 

14,5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ φισλ ησλ δξαζηψλ απηήο ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
14-

17
. Σα ζχκαηά ηνπο, είλαη θπξίσο άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, φκσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, 

φπνπ ην stalking αζθείηαη θαη ζε άηνκα ηνπ ηδίνπ θχινπ, βέβαηα απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα, αιιά κε κηθξφηεξε. 

Οη δξάζηεο απηνί, αλεμαξηήηνπ γέλνπο, πάζρνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απφ ςπρηθέο λφζνπο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θαη θαηάζιηςε. Όκσο, νη πξάμεηο ηνπο, λαη 

κελ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ, αιιά 

βαζίδνληαη, επίζεο, θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ θαζελφο, ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ
18

. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δξαζηψλ, έρνπλ πιεγσζεί ζην παξειζφλ απφ 

θάπνηνλ πξψελ ζχληξνθφ ηνπο
19

. 

Οη άλδξεο stalkers, θαηά θχξην ιφγν, είλαη κέζεο ειηθίαο, δηαγλσζκέλνη κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ ηνπο  είλαη γλψξηκα ζε απηνχο, 

παξφια απηά, ππάξρεη θαη πςειφ πνζνζηφ ζε ζχκαηα πνπ ηνπο είλαη άγλσζηα
14

. Οη άλδξεο, είλαη 

πην πηζαλφλ λα πξνβνχλ ζε εγθιεκαηηθά αδηθήκαηα θαη λα θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο
20

. πλεπψο, απηφ ηνπο θαζηζηά πην επηθίλδπλνπο  απφ ηηο γπλαίθεο, γηα ηα ζχκαηά 

ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ έλα πην επξχ θάζκα απφ θίλεηξα φπσο ηελ εθδίθεζε, ηελ εξσηηθή 

απνγνήηεπζε θαη ηελ θαηαπάηεζε ηνπ εγσηζκνχ ηνπο
8
.  

Οη γπλαίθεο stalkers είλαη θπξίσο λεαξήο ειηθίαο, ιεπθήο θπιήο, εηεξνθπιφθηιεο, ρσξίο ζρέζε 

θαη παηδία, θαη κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν
18

. Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ, λα γίλνπλ επηθίλδπλεο 

γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζπάληα έρνπλ πνηληθφ κεηξψν, ζε ζρέζε κε ηνπ άλδξεο
21

. Ζ 

πιεηνλφηεηά ηνπο, πάζρεη απφ εξσηνκαλία θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θίλεηξφ ηνπο είλαη λα 

θαηαθηήζνπλ ην ζχκα ηνπο, γηαηί ζέινπλ εξσηηθή ζρέζε καδί ηνπο
8,18

. Οη ζειπθνί ζχηεο, είλαη 
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ιηγφηεξν πηζαλφλ λα παξελνριήζνπλ άγλσζηα, γηα απηνχο, άηνκα θαη είλαη πην πηζαλφλ λα 

παξελνρινχλ άηνκα ηνπ ηδίνπ θχιινπ, ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο αξζεληθνχο
8
. Σν πξνθίι ηνπ ζηφρνπ 

ηνπο είλαη θάπνηνο γλψξηκφο ηνπο απφ ην παξειζφλ ή θάπνηνο πνπ έρνπλ ή είραλ ζρέζεηο καδί 

ηνπ, ζε εξγαζηαθφ επίπεδν
8
. Γελ αθνινπζνχλ ηφζν ζπρλά ηα ζχκαηα, φπσο νη άλδξεο, φκσο 

πξνβαίλνπλ πην πνιχ ζε βαλδαιηζηηθέο θαη εηζβνιηθέο ζπκπεξηθνξέο
22

. Σν ζειπθφ θχιν αθφκα, 

ζεσξείηαη παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα παξαηεηακέλν stalking, ην νπνίν ελδερνκέλσο, λα θξαηήζεη 

απφ έλα έσο πέληε ρξφληα
8,23

.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ STALKING 

 

 

 

 off-line stalking  

 

Σν off-line stalking, αθνξά ην είδνο ηεο θαηαδίσμεο φπνπ ν stalker επηιέγεη λα παξελνριεί ηνπο 

δησθφκελνπο ηνπ, ρσξίο ηελ  ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Αθνξά,  δειαδή, ην παηξνπαξάδνην stalking, επηιέγνληαο πην 

άκεζεο επαθέο θαη ηνλ θπζηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζπκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, , νη 

αθνινπζίεο θαη νη βαλδαιηζκνί πεξηνπζηψλ.  
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 Cyber-stalking  

 

Σν δηαδίθηπν, έρεη ππνζηεί ηαρεία αλάπηπμε ζε απηήλ ηελ ρηιηεηία, κε απνηέιεζκα, λα πξνάγεη 

ηελ πξφνδν, ζρεδφλ, ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο, θαη είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζηηφ, ζε θάζε 

γσλία ηεο γεο
24

. Σα αλακελφκελα νθέιε γηα ηελ θνηλσλία είλαη αλππνιφγηζηα. Ζ θπβεξλνρψξα, 

είλαη πξσηίζησο ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, 

εληζρχνληαο αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζψο 

επίζεο, δηεπθνιχλεη ηελ παγθφζκηα επηθνηλσλία, πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ πεξηνξηζκέλε
24

. 

Χζηφζν, κε ην άπεηξν ηνπ κεγέζνπο ηεο, έρεη κία ζθνηεηλή πιεπξά, ζην φηη έρεη αλνίμεη πφξηεο 

ζε θαηλνχξγηεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα απμαλφκελν θνηλσληθφ 

πξφβιεκα κε παγθφζκηεο δηαζηάζεηο.  

Ζ θαηαδίσμε, δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζσκαηηθά επηζεηηθή γηα λα θαηαζηξέςεη ηελ δσή 

ηνπ ζχκαηνο. Όζν ε ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο πξννδεχεη, ηφζν πην εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα 

παξελνριήζεη θάπνηνλ άιινλ, κέζσ απηήο. Παιαηφηεξα, ππήξραλ νη αλψλπκεο επηζηνιέο, 

αξγφηεξα νη ςεχηηθεο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ζήκεξα, ην πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν 

κελπκάησλ πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, 

πξνθχπηνπλ παξαπάλσ πηζαλφηεηεο πεξηζηαηηθψλ παξελφριεζεο θαη εθθνβηζκνχ
25

. Πξηλ απφ 

ιίγα ρξφληα, επεηδή ην δηαδίθηπν δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλν κέζν επηθνηλσλίαο, νη stalkers δελ 

ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφζν, ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Έηζη, πνιινί δέθηεο ηνπ stalking, ζηηο κέξεο 

καο, έρνπλ θαηαγγείιεη επεηζφδηα  ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, δηα κέζνπ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, σο 

κέξνο ηεο ηαθηηθήο ηνπ δξάζηε
26

.  

Ο φξνο cyber-stalking, είλαη έλαο πνιχ ζχγρξνλνο φξνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο απεηιέο, παξελνριήζεηο  

ή άιιεο αλεπηζχκεηεο επαθέο , δηα ηελ ρξήζε ππνινγηζηή ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα θέξεη ηνλ θφβν, ηνλ εθθνβηζκφ, θαη ηελ αλεζπρία ζε 

έλα άιιν άηνκν. ηελ νπζία, ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε, ζπλδπάδεη ηελ ακεζφηεηα ελφο 

ηειεθσλήκαηνο κε κία αζπίδα αλσλπκίαο γηα ηνλ stalker θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ηνπ 

ζχκαηνο, θαζηζηψληαο ηελ παξελφριεζε αθφκε πην ακείιηθηε θαη ηξνκαθηηθή
27-32

. 

Λφγσ ηνπ φηη, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα αζθαιέο θαηαθχγην, ζην νπνίν έλαο δξάζηεο, 

ζεσξεηηθά,  κπνξεί λα θξχςεη ή λα απνθξχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πίζσ απφ έλα πέπιν 
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αλσλπκίαο, ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ cyber-stalking, ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη 

ξαγδαία
33

. Με ηελ αλσλπκία, έλαο δξάζηεο κπνξεί θπξηνιεθηηθά λα πξνζπνηείηαη φηη είλαη 

θάπνηνο άιινο, κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ ην θάλεη θαη έλαο επαγγεικαηίαο εζνπνηφο. Ζ ίδηα, 

παξέρεη αθφκα ζηνλ δξάζηε, ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζεη ζρεδφλ ζε νπνηνλδήπνηε, κε κία 

κφλν πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν, αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή, κε ειάρηζην θφβν λα αλαγλσξηζηεί 

θαη αθφκε ιηγφηεξν θφβν λα ζπιιεθζεί
33

. 

Ζ επξέσο δηαδεδνκέλε απνδνρή ηνπ θεβεξλφθνζκνπ, εθνδηάδεη ηνπο αλζξψπνπο κε πξσηνθαλή 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ
34

. Απνηειεί πιένλ, έλα εξγαιείν ηνπ stalker γηα 

λα ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ηα ηξέρνληα ή ηα επφκελα ζχκαηά ηνπ, παξαδείγκαηνο ράξε, πνηνο είλαη 

ν ηφπνο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ηνπο, πνηνη είλαη νη θίινη ηνπο θαη πνηεο νη ζπλήζεηεο ηνπο
34

. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο δηα κέζνπ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ internet θαη 

εηζειαχλνληαο παξάλνκα ζε on-line δεδνκέλα ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ
35

.  

Σν cyber-stalking , επίζεο, έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ παηδεξαζηία. Απηφ έρεη ζπκβεί δηφηη, 

ζηηο κέξεο καο, νη πεξηζζφηεξνη παηδεξαζηέο, εληνπίδνπλ ηα ζχκαηά ηνπο κέζσ ηνπ internet, 

ζπλνκηιψληαο καδί ηνπο, μεγειψληαο ηα, ρξεζηκνπνηψληαο κία άιιε ηαπηφηεηα κηθξφηεξεο 

ειηθίαο
36

. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα πείζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο λα ζπλαληεζνχλ θαη έπεηηα λα 

εθπιεξψζνπλ ηελ αηζρξή θαληαζίσζή ηνπο, αζειγψληαο πάλσ ζην ζψκα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ. 

Οη κνξθέο ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη stalkers γηα λα παξελνρινχλ ηα ζχκαηά ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ
28,30,32,37

: 

• ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείσλ  

• ηελ απνζηνιή πξνζβιεηηθψλ ή απεηιεηηθψλ κελπκάησλ, άιινηε αλψλπκα θαη άιινηε φρη 

• ηελ αιφγηζηε απνζηνιή κελπκάησλ 

• ηελ δηαθνπή ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  απνζηέιινληαο έλαλ ηφ 

ή άιιν πξφγξακκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

• ηελ πιαζηνπξνζσπία ηνπ ζχκαηνο , γηα ηελ απνζηνιή ςεπδψλ κελπκάησλ ζε άιια 

άηνκα ή γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπρλά πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ζην φλνκα 

ηνπ ζχκαηνο  

• ηελ θαηάρξεζε ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θπβεξλνρψξα γηα ηελ 

θαηάξηηζε πξνζσπηθψλ , νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ  
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• ηελ ρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθψλ ππνθινπήο ή πιηθφ πιεθηξνιφγεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ ζχκαηνο  

• ηελ ππνθινπή κελπκάησλ, θσηνγξαθηψλ ή θηλνχκελσλ εηθφλσλ κε ήρν 

 

 

 

 

 

 ρέζε κεηαμύ cyber-stalkηng θαη off-line stalking 

 

Πνιινί κειεηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, είραλ έξζεη ζε 

αληηπαξάζεζε γηα ην αλ ην cyber-stalking είλαη ε θαιχηεξε εγθεθξηκέλε κέζνδνο, σο θαηλνχξγην 

κέζσ δηεζηξακκέλσλ θαη εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή αλ είλαη κία επέθηαζε ηεο off-line 

παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο Bocij, McFarlane θαη άιινπο 

ζπλεξγάηεο, ην stalking πνπ εθαξκφδεηαη κε ηνλ on-line ηξφπν, είλαη κηα λέαο κνξθήο 

δηεζηξακκέλεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ ησλ θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηθνηλσλία. 

Οη ζπκπεξηθνξέο ηνπ cyber-stalking είλαη παξφκνηεο κε απηέο ηνπ off-line stalking απφ πνιιέο 

απφςεηο. Χζηφζν, ε παξαθνινχζεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπιάρηζηνλ απφ εγθιεκαηνινγηθήο θαη 

λνκηθήο άπνςεο, αληηπξνζσπεχεη κία εληειψο λέα κνξθή εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
27

. 

Πξψηνλ θαη θχξηνλ, νη παξαβάηεο θαηαθεχγνπλ ζε ηαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνζθνπνχλ 

θπξίσο ζηελ παξελφριεζε, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηελ απεηιή θαη ζηνλ εθθνβηζκφ ηνπ 

ζχκαηνο
31

. Καη ζηα δχν, νη θπλεγνί αληηδξνχλ ζπρλά επηζεηηθά, φηαλ δέρνληαη απφξξηςε, 

πεξηθξφλεζε θαη ππνηίκεζε απφ ην ζχκα ηνπο
38

. Αθφκα κία εληππσζηαθή νκνηφηεηα, είλαη απηή 

φπνπ θαη ζηα δχν είδε, παξαλνκνχλ θαη παξαθηλνχληαη απφ κία αθφξεζηε επηζπκία ειέγρνπ 

εμνπζίαο θαη επηξξνή ζην ζχκα
24

. Σέινο, άιιε κηα  νκνηφηεηά ηνπο, είλαη νη επίκνλεο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, κε ζθνπφ ηελ αλαζηάησζε ηνπ ζχκαηνο
34

. 
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Τπάξρνπλ φκσο θαη αξθεηέο αληηζέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κνξθψλ ηνπ stalking. Σν cyber-

stalking κπνξεί λα παξελνριεί άηνκα απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή θη αλ βξίζθνληαη, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε ζσκαηηθή θαη γεσγξαθηθή θνληηλή απφζηαζε. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ, νη δηψθηεο λα 

κελ έρνπλ δεη πνηέ ηα ζχκαηα θαη λα κελ γλσξίδνπλ θακία πξνζσπηθή ιεπηνκέξεηα γηα απηά 

φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία ή ηελ εζληθφηεηα
39

. ην θνηλφ stalking, φκσο, φια απηά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ ζχηε θαη ην μεθίλεκα ηεο παξελφριεζήο ηνπ. Δπηπιένλ, νη παξαδνζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαηαδίσμεο είλαη αξθεηά πξνβιέςηκεο, φζνλ αθνξά ην φηη ν δξάζηεο ζα 

αθνινπζεί ην ζχκα νπνπδήπνηε, θάλνληάο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ζχιιεςε  πην εχθνιε ζηελ 

αζηπλνκία
24

. 

Μεξηθνί stalkers, πεξηνξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν, δηφηη είλαη έλα απξφζσπν κέζν, 

ζε ζρέζε κε ην λα παξελνρινχλ off-line, νπνχ είλαη πην άκεζν θαη ηνπο είλαη πην εχθνιν λα 

ελζαξξπλζνχλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ παξελφριεζε. Δπίζεο, απηνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιιαπινχο ινγαξηαζκνχο ηνπ εαπηφ ηνπο ζε δηαδηθηπαθέο ζειίδεο, γηα λα εληζρχζνπλ ηηο 

stalking δξάζεηο ηνπο, ελ αληηζέζεη κε ηνπο off-line stalkers πνπ ζέινληαο θαη κε παξνπζηάδνπλ 

κφλν έλα πξνθίι, απηφ ηνπ εαπηνχ ηνπο
24

. Αθφκα κία βαζηθή δηαθνξά ηνπ cyberstalking απφ ην 

stalking, είλαη φηη ε θαηαδίσμε πνπ γίλεηαη on-line, έρεη ζρεδφλ πάληα θαθφ ζθνπφ γηα ην ζχκα 

θαη έρεη πην νδπλεξά απνηειέζκαηα. πλήζσο, γίλεηαη γηα θάπνηνλ εθδηθεηηθφ ζθνπφ ηνπ δηψθηε 

ή γηα θάπνην θέξδνο ηνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην 50% ησλ πεξηζηαηηθψλ on-line 

παξελφριεζεο ηα ζχκαηα είλαη εληειψο άγλσζηα ζηνλ stalker θαη ήξζαλ ζε επαθή γηα πξψηε 

θνξά κέζσ ηνπ internet, ελψ ζηελ off-line  παξελφριεζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκάησλ είλαη 

γλψξηκε ζηνπο δξάζηεο
24

. 

 Οη cyber-stalking δξάζεηο, ζηνρεχνπλ ζηελ θαζήισζε ηνπ ζχκαηνο κε ηα ζπλερφκελα mails 

θαη κελχκαηα θαη απηφ ηηο θάλεη λα  παξνπζηάδνπλ έλα αμηνζεκείσην δείγκα απφ νκνηφηεηεο κε 

άιινπο ηχπνπο stalking, πνπ αλαιχνληαη ζε παξαθάησ θεθάιαην
40

. Δπίζεο, είλαη αλάινγε ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ θαη αλεπηζχκεησλ ηειεθσλεκάησλ, γξακκάησλ θαη δεκάησλ ηνπ off-line 

stalking. 

Μεξηθά άηνκα επηιέγνπλ λα παξελνριήζνπλ, κφλν κέζσ ηεο θπβεξλνρψξαο, ελψ άιια, κπνξεί 

λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ on-line παξελφριεζε, αιιά ηειηθά κεηαβαίλνπλ ζην off-line 

πξννδεπηηθά, ζπιιέγνληαο, αξρηθά, πιεξνθνξίεο on-line θαη ζπλερίδνληαο παξελνριεηηθά off-

line. Άιινη, αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε παξελνριήζεηο εθηφο ηνπ παγθφζκηνπ 
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ηζηνχ. Χζηφζν, κεξηθνί εγθιεκαηίεο ζα ζπλερίζνπλ απνθιεηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ή off-line ή 

on-line κεζφδνπο. Ζ πιεηνςεθία φκσο ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δχν ηξφπνπο
34

. Όζν ην internet θαη 

ε ρξήζε ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην πνιχ, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε δηαθνξά ησλ δχν 

απηψλ ηχπσλ ηνπ stalking
34

. 

Χο έλα λέν έγθιεκα, ην cyber-stalking παξνπζηάδεη έλα παιαηφ ηξνπνπνηεκέλν έγθιεκα λα 

ιακβάλεη πξνο φθεινο ηνπ ηελ πξφνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηερλνινγίαο
41

. 

Σν απνηέιεζκα απηνχ, είλαη ην φηη ην cyber-stalking λα γίλεηαη απμαλφκελε εγθιεκαηνινγηθή 

αλεζπρία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, θαη έηζη νη πξάμεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ δξάζηε λα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη εθηελέζηεξα
42

.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

 

 

3.1 ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ STALKING 

 

Σν stalking είλαη κηα ζπκπεξηθνξά θαη φρη ςπρηθή δηαηαξαρή. Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαδίσμε, θαζψο ε ζπκβνιή ηνπο  έρεη κεγάιε ζεκαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχζε ησλ ζπκπησκάησλ, 

απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη έλα άηνκν, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη stalkers  

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ ςχρσζε, ζπρλά παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ θαηεγνξία ησλ stalkers πνπ επηδεηνχλ νηθεηφηεηα θαη απηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη πηθξία. 

Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο ησλ δξαζηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη πηθξία θαη απφξξηςε 

θαη ησλ stalkers ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, 

θαηάζιηςεο ή θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ. Οη stalkers πνπ θαηαηάζζνληαη σο άδνμνη κλεζηήξεο, 

παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο δηαλνεηηθή αληθαλφηεηα θαη απηηζκφ. Μεηαμχ 

ησλ stalkers ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο , νη παξαθηιίεο (δηαηαξαρέο ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο) 

κπνξεί λα παίδνπλ ξφιν ζηελ παξνρή θηλήηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε θαηαδίσμε. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο stalker,  κε πνιιαπιέο λνεηηθέο δηαηαξαρέο ή κηα πξσηαξρηθή δηαηαξαρή, 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαηαδίσμεο , αιιά δελ επαξθνχλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.
43-45 

Με δεδνκέλε ηελ πνιχπινθε θαη εηεξνγελήο θχζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, κεηαμχ ησλ 

θπλεγψλ,  ν ξφινο κπνξεί λα πνηθίιιεη ζεκαληηθά. Απφ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο κέρξη ζήκεξα, 

θαη απφ ηελ θιηληθή εκπεηξία , βιέπνπκε φηη ε ςπρηθή δηαηαξαρή αιιειεπηδξά κε ηελ θαηαδίσμε 

κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο
45

: 

 

 ηελ κεηνλφηεηα ησλ  πεξηπηψζεσλ ηεο θαηαδίσμεο, ε ζπκπεξηθνξά 

παξνπζηάδεηαη σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ, ζπλήζσο κε ηε 

κνξθή ηνπ παξαλντθνχ ή εξσηνκαλνχο, κε παξαιεξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ην ζχκα. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαδίσμεο , ε  ζπκπεξηθνξά είλαη πηζαλφ λα επηιπζεί εάλ ε 
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δηαηαξαρή πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, αληηκεησπίδεηαη κε επηηπρία
45

.  Γηα ηηο 

θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ρξφλνο γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ ή κφλν 

ρξεζηκεχζεη γηα λα κεηξηάζεη θαη φρη ηελ πιήξε επίιπζε ησλ παξαιεξεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ε θαηαδίσμε, κέζα απφ πξαθηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο, εθηφο απφ ηελ ςπρνθαξκαθνινγία
45

. Μεξηθέο θνξέο, απηφ 

κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ςπρηθήο πγείαο ή πνηληθήο λνκνζεζίαο, 

εάλ ε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

ηα ζχκαηα. Όηαλ ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα είλαη παξφληα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

θαηαδίσμε είλαη πηζαλφ λα είλαη πνιχ επίκνλε, εθηφο αλ εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο θαη δηαρείξηζεο
44,45

. 

 

 Γηα έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνζέζεσλ stalking , ε δηαλνεηηθή δηαηαξαρή 

είλαη παξνχζα θαη ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε θαη δηαηήξεζε ζηελ θαηαδίσμε 

ζπκπεξηθνξάο, φκσο ε ζρέζε είλαη έκκεζε ή πεξηπιέθεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο
43-35

. 

Γηα απηά ηα άηνκα, ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ζπρλά επσθειήο, ηφζν γηα 

ηε κείσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαδίσμεο, φζν ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο  

ηεο δσήο ηνπ stalker. Χζηφζν, ε ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη κφλν, είλαη 

απίζαλν λα είλαη επαξθήο γηα λα ζηακαηήζεη ηελ θαηαδίσμε
43,44

. 

 

 

 Σν ππφινηπν ησλ θπλεγψλ θαηαδίσμεο, δελ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή 

δηαηαξαρή πνπ λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ παξαγσγή ζπκπεξηθνξάο θαηαδίσμεο
43-45

. 

Τπνζέηνπκε φηη ηα άηνκα απηά, θαηέρνπλ ηδηαίηεξεο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ θαηαδίσμε, ή λα κελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ επηζπκία λα αιιάμνπλ ηελ δηαπξνζσπηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, κε θάπνην ηξφπν,  ρξεζηκνπνηνχλ θαηαδίσμε σο ζηξαηεγηθή θαη φρη κηα πην 

θνηλσληθά θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά
44,45

. 
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Ο επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ θπλεγψλ, πνπ πξνζειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή απφ ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε θαη ηα ζπζηήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ζεκαίλεη φηη νη 

επαγγεικαηίεο κέζα ζε απηά ηα ζπζηήκαηα, πξέπεη λα αλαδεηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φηαλ απηέο είλαη παξνχζεο. Μία ζεηξά απφ ζπγγξαθείο, έρνπλ ππνζηεξίμεη 

φηη ε ςπρηαηξηθή αμηνιφγεζε ησλ δησθηψλ, κε βάζε απηά πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ζηα δηθαζηήξηα 

θαη ζηηο δηθαηνδνζίεο, πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Ζ αμηνιφγεζε θαη 

ζεξαπεία πνπ εζηηάδνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο,  κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο   ζηηο 

γεληθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
44,45 

Ζ θαηαδίσμε, είλαη κηα ζχλζεηε ζπκπεξηθνξά, πνπ θαζνξίδεηαη απφ πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο. 

Θεσξείηαη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ, ζην νπνίν άξρηζε ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο κηαο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε θπλεγνχ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ πνπ θαηαδηψθεη, δελ ζπκπεξηθέξνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχκα θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ  έλαξμε ηεο 

θαηαδίσμεο, είλαη έλαο ρσξηζκφο, ε αλεξγία θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε. Γηα απηνχο ηνπο 

ηχπνπο ησλ παξαγφλησλ,  φζν αθνξά ηελ επίδξαζε θαη ηελ εξκελεία απφ ηνλ θπλεγφ, πξέπεη λα 

δνζεί ίζε βαξχηεηα ζηελ ςπρηθή δηαηαξαρή θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ιφγσλ πνπ ε θαηαδίσμε 

κπνξεί λα έρεη αλαπηπρζεί θαη λα  ζπλερίδεηαη.
44,45 
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3.2  Φπρηθέο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη stalkers 

 

 

  χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην stalking δελ είλαη αζζέλεηα, άιια είλαη ζχκπησκα  

θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Τπάξρνπλ αξθεηέο ςπρσηηθέο αζζέλεηεο, πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

πάζρεη έλαο stalker, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρηδνθξέλεηα, νξηζκέλα είδε δηαηαξαρψλ 

πξνζσπηθφηεηαο θαη δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, εξσηνκαλία θαη θαηάζιηςε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζεκεηνινγία ησλ λφζσλ απηψλ, είλαη ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ ζεκεηνινγία νξηζκέλσλ stalkers.  

Παξαθάησ αλαιχνληαη απηέο νη ςπρηθέο λφζνη.  

 

 

 Γηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο 

 

Δίλαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ αθνξoχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζθέπηεηαη, 

ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο άιινπο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ
46

. 

Τπάξρνπλ δέθα είδε δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο, παξφια απηά φκσο, κφλν ηα έμη ζπλδένληαη  

κε ην stalking.  

 

Παξαλνεηδήο πξνζσπηθφηεηα:  ην άηνκν ην δηαθαηέρεη έλα πξφηππν δπζπηζηίαο θαη 

θαρππνςίαο. πλήζσο ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ παξαλνεηδήο πξνζσπηθφηεηα, έρνπλ ππνζηεί 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία
46-49

. 

Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε παξαλνεηδή πξνζσπηθφηεηα: 

  πλήζσο είλαη ςπρξφ θαη απνθνκκέλν απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν  

 Έρεη ηελ ηάζε λα είλαη θαρχπνπην κε άιια άηνκα θαη λα παξεμεγεί 

θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Θεσξεί φηη φινη ζέινπλ ην θαθφ ηνπ θαη έρεη ζπλερψο 

ακθηβνιίεο γηα ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αλζξψπσλ απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν.  



32 
 

 Παξεξκελεχεη ζπκπεξηθνξέο, θαηαζηάζεηο θαη ζρφιηα απφ άιινπο  

 Έρεη ζπρλά επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Γελ εκπηζηεχεηαη  θαη δελ ζπγρσξεί εχθνια. 

 Εειεχεη παζνινγηθά ηνλ ζχδπγφ ηνπο ή ηνλ εξαζηή ηνπο 

 Αζρνιείηαη ππεξβνιηθά κε θάζε είδνπο αδηθίεο  

 Δίλαη ερζξηθφ  

 

ρηδφηππε δηαηαξαρή: ηα άηνκα εκθαλίδνπλ πνιιέο παξαδνμφηεηεο θαη εθθεληξηθφηεηα 

ζηελ ζπκπεξηθνξά , ζηελ εκθάληζε, ζην ζπλαίζζεκα, ζηελ ζθέςε θαη ζηελ νκηιία ηνπο
46-49

. 

 Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε ζρηδφηππε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο: 

 είλαη θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απνκνλσκέλν. Βξίζθεηαη  θνληά κφλν ζε 

ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ 

 Δίλαη θαρχπνπην 

 Παξνπζηάδεη αιιφθνηε ζθέςε, ζπκπεξηθνξά θαη ιφγν 

 Πηζαλφλ λα εκθαλίζεη  παξαλντθέο ηδέεο 

 Έρνπλ παξαηζζήζεηο 

 Έρνπλ παξάδνμεο πεπνηζήζεηο 

 

Ναξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή: έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ κεγαιείνπ, ληψζνπλ έληνλα ηελ αλάγθε 

ζαπκαζκνχ. 

Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή
47

:  

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε „ηδέα κεγαιείνπ‟, δειαδή, έρεη 

ππεξβνιηθή εληχπσζε γηα ηελ αμία θαη ηελ ζεκαζία ηνπ. Νηψζεη φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο φκνηφο ηνπ , 

 είλαη επαίζζεην ζηελ απνηπρία θαη ηελ θξηηηθή  

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπρλά είλαη επηζεηηθή  

 Δίλαη  εγσθεληξηθφ  
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 έρεη έληνλέο θαληαζηψζεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε απεξηφξηζηε επηηπρία,  

εμππλάδα, νκνξθηά ή ηδαληθή αγάπε 

 δειεχεη ηνπο άιινπο ή πηζηεχεη φηη ηνλ δειεχνπλ, εηδηθφηεξα φηαλ δελ ηνπ 

δείρλνπλ ζαπκαζκφ 

 εθκεηαιιεχεηαη ηνπο άιινπο γηα λα πεηχρεη νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ηνπ 

 

Γξακαηηθή ή ηζηξηνληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο: ην άηνκν εδψ, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ππεξβνιηθφ δξακαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ λα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή
46-49

. 

Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε δξακαηηθή δηαηαξαρή:  

 επηδηψθεη κε πξνθιεηηθφ ηξφπν ηελ πξνζνρή θαη ελεξγεί ζεαηξηθά. 

  Με ηνλ πνιχ εθθξαζηηθφ ηξφπν πνπ έρεη, θάλεη πνιχ εχθνια ζρέζεηο άιια 

ππεξηεξνχλ νη επηθαλεηαθέο 

 Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κεξηθέο θνξέο θαίλνληαη ππεξβνιηθά θαη πξνζπνηεηά, γηα 

λα απνζπάζεη ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ (ζπρλά κε εξσηηθφ ή ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν). 

 Έρεη πξνθιεηηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά άιια ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

κε ζέιεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

 ην άηνκν δελ ληψζεη άλεηα ζε θαηαζηάζεηο φπνπ δελ είλαη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο  

 ζπρλά ζεσξεί ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο πεξηζζφηεξν ζηελέο απφ φηη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα 

 

Απνθεπθηηθή ή νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο: ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο θνβηθή θαη είλαη φκνηα κε ηελ θνηλσληθή θνβία
46-49

. 

 Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε απνθεπθηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο:  

 ππεξεπαίζζεην ζηελ απφξξηςε θαη ηελ απνγνήηεπζε. Γχζθνια αξρίδεη  θάπνηα 

θαηλνχξγηα ζρέζε ή θάηη άιιν λέν  

  έρεη έληνλε επηζπκία γηα ζηνξγή θαη απνδνρή  
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 Νηψζεη αλεπαξθή, είλαη ληξνπαιφ, έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε 

θαη θνβάηαη λα κηιήζεη γηαηί λνκίδεη φηη ζα ηνλ θνξντδέςνπλ 

 Έρεη πνιιέο αζηαζείο ζρέζεηο  

 Κάλεη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο απνθπγήο εγθαηάιεηςεο 

 Έρεη παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 πρλά ηνλ θαηαβάιιεη ην αίζζεκα θελνχ  

 Έρεη ππνηξνπηάδνπζα απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα 

 

Μεηαηρκηαθή ή εμαξηεηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο: ην άηνκν θαηαβάιιεηαη απφ ην 

πξφηππν ππεξβνιηθήο αλάγθεο θξνληίδαο, πξνζθφιιεζεο θαη θφβνπ απνρσξηζκνχ
46-49

.  

 Κχξηα γλσξίζκαηα αηφκνπ κε κεηαηρκηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο:  

 πλήζσο είλαη γπλαίθεο, αζηαζείο ζηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ζηελ ςπρηθή δηάζεζε, 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φπνπ είλαη πνιιέο θαη έληνλεο.  

 έρνπλ ζηεξεζεί ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη θαηά ζπλέπεηα, 

αηζζάλνληαη θελφ, ζπκφ θαη έιιεηςε ζηνξγήο. 

 φηαλ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί απφ ην πξφζσπν πνπ ηα θξνληίδεη, ε ςπρηθή 

ηνπο δηάζεζε αιιάδεη δξακαηηθά.. Καηά θαηξνχο είλαη ηφζν πνιχ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο 

ψζηε έρνπλ ζχληνκα επεηζφδηα ςπρσηηθψλ ζθέςεσλ, παξάλνηαο θαη ςεπδαηζζήζεσλ.  

 Έρεη ηελ ηάζε λα επηζθέπηεηαη ζπρλά ην γηαηξφ κε επαλεηιεκκέλεο θξίζεηο ή κε αφξηζηα 

ελνριήκαηα, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ θαη 

ηελ ζεξαπεία. 
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 ρηδνθξέλεηα 

 

Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη κία θιεξνλνκηθή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή πνπ αθνξά έλα ζπλδπαζκφ 

δηαηαξαρψλ ζθέςεο ,  αληίιεςεο, ζπκπεξηθνξάο ζπλαηζζήκαηνο θαη θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο
50

. 

Ζ ζρηδνθξέλεηα αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ε επηιεςία 

θαη ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο , φπνπ έσο ηψξα δελ έρεη δηαπηζησζεί ε αηηηνινγία ηεο
51

. Δίλαη ε 

πην ζπρλή θαη ζπρλά καθξφρξνλε  ςπρσζηθή δηαηαξαρή
52

.  

Σν άηνκν πξηλ ηελ εθεβεία, θαίλεηαη λα είλαη θπζηνινγηθφ, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο θαη ζηελ πξψηκή ελειηθίσζε ηνπ , εκθαλίδεη αλεπαίζζεηα ζπκπηψκαηα
51

. 

 Βαζηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο ηππηθήο ζρηδνθξέλεηαο: 

1. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο (πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ πηζηεχεη έλαο ςπρσηηθφο 

αζζελήο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αιεζηλή) 

2. Φεπδαηζζήζεηο (αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ππάξρεη) 

3. Απνδηνξγαλσκέλνο ιόγνο θαη ζπκπεξηθνξά 

4. Καηαηνληθή ζπκπεξηθνξά: (έληνλε θηλεηηθή δηαηαξαρή) 

 Βαζηθή ζπκπησκαηνινγία θάζε θιηληθνχ ηχπνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο : 

Παξαλνεηδήο ηχπνο: 

1. Αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο 

2. πλερφκελε ελαζρφιεζε κε ηηο παξαιεξεηηθέο ηνπ ηδέεο φπνπ ζπλήζσο 

είλαη δησθηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

3. Δρζξηθή ζπκπεξηθνξά 

                           Καηαηνληθφο ηχπνο: 

1. Δκβξνληεζία (ππνθηλεζία κεγίζηνπ βαζκνχ) 

2. Έληνλνο αξλεηηζκφο θαη αδπλακία αηφκνπ λα κηιήζεη 

3. Παξάδνμεο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο  

4. Ζρνιαιία (επαλάιεςε ιέμεσλ)  

5. Ζρoπξαμία ( άζθνπε κίκεζε θηλήζεσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί απφ 

άιινπο)  
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                            Τπνιεηκκαηηθφο ηχπνο: 

1. Απνπζία έληνλσλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ 

2. Κνηλσληθή απνκφλσζε θαη απξφζθνξν ζπλαίζζεκα 

3. Δθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά 

4. Έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ, θηλήηξσλ θαη ελεξγεηηθφηεηαο 

5. Ηζηνξηθφ ηνπιάρηζηνλ ελφο επεηζνδίνπ ζρηδνθξέλεηαο ζην παξειζφλ 

                            Απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο: 

1. Απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο  

2. Απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά  

3. Δπίπεδν ζπλαίζζεκα  

4. Ηδηφξξπζκε ζπκπεξηθνξά 

                            Αδηαθνξνπνίεηνο ηχπνο: 

1. Απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά 

2. Παξαιεξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

3. Φεπδαηζζήζεηο 

 

 

Θεηηθά ζπκπηώκαηα: ππνδειψλνπλ δηαηαξαρή ή ππέξβαζε ηεο θπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη ζπλήζσο λα αξρηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο
51,52

.  

1. Παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

i. Παξαλνεηδήο : ην άηνκν πηζηεχεη φηη νη άιινη ζέινπλ λα ηνπ θάλνπλ θαθφ θαη 

είλαη ερζξηθφο θαη θαρχπνπηνο θαη πνιιέο θνξέο επηζεηηθφο. 

ii. Μεγαιείνπ : δηαθαηέρεηαη απφ ηελ αληίιεςε ππεξβνιηθήο πξνζσπηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο. 

iii. Θξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ην άηνκν έρεη ηδέεο πνπ εζηηάδνληαη γχξσ απφ 

θάπνην ζξεζθεπηηθφ δήηεκα. 
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iv. σκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ην άηνκν έρεη ηδέεο πνπ αθνξνχλ ζε κία παξάινγε 

πεπνίζεζε γηα ην ζψκα ηνπ. 

v. Γησθηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ην άηνκν ζεψξεη φηη θαηαδηψθεηαη απφ άιινπο ή φηη 

ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ ηνπ. 

vi. Μεδεληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ: ην άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ δνμαζίεο αλππαξμίαο  

vii. Δθπνκπήο ζθέςεσλ: πηζηεχεη φηη νη άιινη κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηελ ζθέςε ηνπ  

viii. Παξεκβνιήο ζθέςεσλ: ην άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ ηελ παξάινγε πεπνίζεζε φηη 

νη άιινη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπ εηζάγνπλ ζθέςεηο ελάληηα ζηελ ζέιεζή ηνπ.  

ix. Διέγρνπ ζθέςεσλ: ην άηνκν έρεη ηελ παξάινγε πεπνίζεζε φηη νη άιινη κπνξνχλ 

λα ειέγρνπλ ηηο ζθέςε ηνπ  

2. Φεπδαηζζήζεηο: ζπλήζσο αθνπζηηθέο. Πηζαλά θαη παξαηζζήζεηο  

3. Φχρσζε , ε νπνία αθνξά ζε δηαηαξαγκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

δπζθνιεχεηαη λα δηαρσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηηο δηθέο ηνπ εζσηεξηθέο 

αληηιήςεηο. 

4. Παξάδνμε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

5. Γηαηαξαρέο ηεο δνκήο θαη ηεο ξνήο ηεο ζθέςεηο  

i. Ζρνιαιία 

ii. Ζρνπξαμία  

iii. Ζρεηηθνί ζπλεηξκνί  

iv. Παξάινγνο ηξφπνπο ζθέςεηο  

v. Νενινγηζκνί  

vi. Γισζζηθή ζαιάηα 

 

 

Αξλεηηθά ζπκπηώκαηα: ππνδειψλνπλ απψιεηα ή έιιεηκκα κηαο θπζηνινγηθήο ςπρηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Αλαπηχζζνληαη πξννδεπηηθά θαη πεξηνξίδνπλ ελ ηθαλφηεηά ηνπ αηφκνπ λα 

αληεπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
51,52 

1. Αινγία  

2. Αλεξγία 

3. Αβνπιεζία  
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4. Ακθηζπκία  

5. Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

6. Ακβιχηεηα 

7. Δπηπέδσζε ζπλαηζζήκαηνο 

8. Απξνζθνξφηεηα 

 

 

 

  Καηάζιηςε 

 

Ζ θαηάζιηςε είλαη βαξηά αζζέλεηα, ζε νξηζκέλεο δε πεξηπηψζεηο, εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε 

δσή. Δάλ δελ ζεξαπεπηεί, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην
53

. Ζ απηνθηνλία ιφγσ θαηάζιηςεο 

απνηειεί ηε δεχηεξε πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ, ζηα άηνκα ειηθίαο έσο 40 εηψλ κεηά ηνλ ζάλαην 

απφ ηξνραία αηπρήκαηα. ρεδφλ φινη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ βαξηέο θαηαζιηπηηθέο 

δηαηαξαρέο, έρνπλ ζθεθηεί ηελ απηνθηνλία. Μφιηο δηαγλσζζεί ε θαηάζιηςε θαη αληηκεησπηζηεί 

κε ηελ θαηάιιειε αγσγή, εμαθαλίδεηαη θαη ε έληνλε επηζπκία ηνπ ζαλάηνπ
53-56

. 

Ο φξνο Καηάζιηςε ζηελ Φπρηαηξηθή ππνδειψλεη µία ζπγθεθξηκέλε λφζν, δειαδή µία 

δηαηαξαρή ε νπνία πξνθαιεί έλαλ ζπλδπαζκφ ζπκπησκάησλ πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε άιιε λφζν. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφµνπ ηεο Καηάζιηςεο είλαη θαη ε άζρεµε δηάζεζε θαη 

γη'απηφ, ην ζχλδξνµν νλνκάζηεθε έηζη. ∆ελ είλαη φµσο ην µνλαδηθφ, ελψ µεξηθέο θνξέο µπνξεί 

θαη λα απνπζηάδεη. αλ αξξψζηηα, ε Καηάζιηςε έρεη θάπνηνπο πξνδηαζεζηθνχο θαη αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζή ηεο, µηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, πξφγλσζε θαη 

ζεξαπεία.
53-56 

  

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε γηα ην πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θάζε 

κέξα.  

 εκεησηέα κεησκέλε έλδεημε ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζρεδφλ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 εκαληηθή κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ή αχμεζε απηνχ ή απμνκεηψζεηο ηεο 

φξεμεο αλά εκέξα.  
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 Αυπλία ή ππεξυπλία.  

 Φπρνθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαζπζηέξεζε ζρεδφλ θάζε εκέξα.  

  Δμάληιεζε ή απψιεηα ελέξγεηαο θάζε εκέξα.  

  Αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο.   

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο θαη ζπγθέληξσζεο.  

  Δπαλεηιεκκέλεο ζθέςεηο ζαλάηνπ θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο 

 

 

  Κιηληθή Καηάζιηςε 

 

Κιηληθή θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ πάζρνληνο, κε ηελ 

νπνία δηαηαξάζζεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ ιφγσ ηεο έληνλεο δπζηπρίαο, ζιίςεο θαη 

καηαηνδνμίαο πνπ ην δηαθαηέρεη
57

.  

Όινη νη άλζξσπνη, έζησ θαη κία θφξα ζηελ δσή ηνπο, έρνπλ ππάξμεη δπζηπρηζκέλνη , απηφ φκσο 

δελ ηνπο θαζηζηά θιηληθά θαηαζιηπηηθνχο. Ζ θιηληθή κνξθή ηεο θαηάζιηςεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλε βαξπζπκία, ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο, εηδηθφηεξα ην πξσί θαη κεησκέλε δηάζεζε 

γηα θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέζεηο. Γηα λα ζεσξεζεί φηη έλα άηνκν πάζρεη απφ 

θιηληθή θαηάζιηςε, πξέπεη λα έρεη απηά ηα ζπκπηψκαηα γηα εθηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Άιια ζπκπηψκαηα είλαη ηα εμήο
57,58

: 

 Έληνλε θφπσζε ρσξίο αηηία 

 Αίζζεκα θελνχ 

 Αηζζήκαηα ελνρψλ 

 Αηζζήκαηα απαμίσζεο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Γηαηαξαρέο χπλνπ 

 Αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, άγρνο 

 θέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζάλαην ή ηελ απηνθηνλία 

 Μεησκέλε φξεμε 
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 Υακειή απηνεθηίκεζε 

 Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

 Θπκφο ή επεξεζηζηφηεηα 

 

 

 

  Φπρσζηθή Καηάζιηςε 

 

Ζ ςπρσηηθή θαηάζιηςε είλαη έλαο ππφηππνο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο  κε βαξηά θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, πνπ ζπλνδεχνπλ θάπνηα κνξθή ςχρσζεο (πρ παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή/θαη 

ςεπδαηζζήζεηο). ε έλα επεηζφδην ςπρσηηθήο θαηάζιηςεο, έλα άηνκν κπνξεί λα βηψζεη 

ζπλαηζζεζία, παξαηζζήζεηο θαη ζπαζκσδηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ςπρσηηθή θαηάζιηςε είλαη κηα 

ρξφληα, θπθιηθή θαηάζηαζε. Γεληθά έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη ήπηα επεηζφδηα θαηάζιηςεο κε 

ζηηγκέο αθξαίαο ςχρσζεο. Ζ απηνθηνλία είλαη θνηλή ζε άηνκα κε ςπρσηηθή θαηάζιηςε. Σν 

έληνλν άγρνο θαη ε ρξήζε νπζηψλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα επεηζφδην ςχρσζεο. 
59

  

πκπηψκαηα Φπρσζηθήο θαηάζιηςεο 
59

: 

 Απνθπγή ζπλαλαζηξνθήο κε άιινπο 

 Φπρηθή Αλαζηάησζε - Αλαηαξαρή  

 Φπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηα παζνινγηθήο ελνρήο  

 Απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο 

 θέςεηο θαη Απφπεηξα Απηνθηνλίαο 

 Αθνπζηηθέο ή θαη νπηηθέο παξαηζζήζεηο 

 Θπκφο – Οξγή 

 Δπηζεηηθφηεηα  

 Απνγνήηεπζε  

 Απφγλσζε  
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 Απειπηζία 

 

 

  ύλδξνκν πξνζαξκνγήο  (Situational Depression or Adjustment 

Disorder) 

 

Situational depression   είλαη κηα βξαρππξφζεζκε κνξθή θαηάζιηςεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 

κεηά απφ δηάθνξεο ηξαπκαηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ελφο αηφκνπ, κεηά απφ δηαδχγην, 

ζπληαμηνδφηεζε, απφιπζε ή θαη ιφγσ ζαλάηνπ ελφο ζπγγελή ή ζηελνχ θίινπ. Οη εηδηθνί   

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή σο ζχλδξνκν πξνζαξκνγήο (Adjustment disorder). Έλα 

άηνκν ην νπνίν κπνξεί λα έρεη απηφ ηνπ είδνπο θαηάζιηςε παξνπζηάδεη  ζπκπηψκαηα πνπ είλαη 

ιίγν πνιχ φκνηα  κε ηελ θιηληθή θαηάζιηςε.
60 

 

Σν άηνκν κε ζχλδξνκν πξνζαξκνγήο αλαπηχζζεη ζπλαηζζεκαηηθά ή θαη ζπκπεξηθνξηθά 

ζπκπηψκαηα σο αληίδξαζε ζε έλα αγρσηηθφ ζπκβάλ
61

. 

 Θιίςε 

 Απειπηζία 

 Έιιεηςε απφιαπζεο 

 Νεπξηθφηεηα 

 Αλεζπρία 

 Απειπηζία 

 Πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν 

 Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

 θέςεηο απηνθηνλίαο 

 Αγλνεί ζεκαληηθά θαζήθνληα, φπσο λα πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο ή λα θάλεη 

εξγαζία 

 

 Απνθεχγεη ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο  
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 Μαλία  

 

Πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά ζνβαξή δηαηαξαρή δηάζεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νμχζπκε ζπκπεξηθνξά, απμεκέλε ελέξγεηα θαη δηαηαξαγκέλεο ζθέςεηο. Σα επεηζφδηα ηεο καλίαο 

απνηεινχλ πάληα ζχκπησκα κηαο ζνβαξφηεξεο ςπρηθήο αζζέλεηαο φπσο ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή θαη ε θιηληθή θαηάζιηςε
62

. 

πκπησκαηνινγία ηεο καλίαο
62

: 

 δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο 

 επθνξία 

 επεξεζηζηφηεηα  

 ηδέεο κεγαιείνπ  

 έληνλε θπθινζπκία 

 κεησκέλε αλάγθε ηνπ χπλνπ κηα ηεο μεθνχξαζεο 

  γξήγνξε θαη δπλαηή νκηιία 

 Έληνλε ελαιιαγή ζθέςεσλ 

  Γξήγνξε κεηάβαζε απφ ην έλα ζέκα ζην άιιν ζε ζπδεηήζεηο 

  δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο,  

 Τπεξθηλεηηθφηεηα 

 ππεξαηζηνδνμία 

  απμεκέλε ζεμνπαιηθή δηάζεζε 

 ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα 

 παξαιεξεηηθέο ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο 

 Καηάρξεζε νπζηψλ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7
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 Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ 

 Κάλεη πνιιέο εθήκεξεο ζρέζεηο 

 

 

  Τπνκαλία 

  

Τπνκαλία είλαη έλα ήπην επεηζφδην καλίαο θαη έρεη ίδηα ζπκπηψκαηα κε ηελ καλία, αιιά ζε πην 

ήπην βαζκφ, φπσο ε αίζζεζε επθνξίαο, ε επεξεζηζηφηεηα, ε απμεκέλε ζεμνπαιηθή δηάζεζε θαη 

κεησκέλε αλάγθε χπλνπ
63

. Ζ ππνκαλία, εάλ δελ αληηκεησπηζηεί ζσζηά θαη έγθαηξα είλαη πηζαλφλ 

λα εμειηρζεί ζε ζνβαξή καλία ή θαηάζιηςε
64

. 

 

 Γηπνιηθή δηαηαξαρή 

 

Ζ καληνθαηάζιηςε ή αιιηψο δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ε λφζνο, φπνπ ν αζζελήο 

παξνπζηάδεη ζε θάπνηεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ καλία θαη ζε θάπνηεο άιιεο θαηάζιηςε
65

 

 

 

  Δξσηνκαλία 

Δξσηνκαλία ή ζχλδξνκν Clerambaul είλαη κία παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή, φπνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ πεπνίζεζε ελφο ςπρηαηξηθνχ αζζελή, φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είλαη εξσηεπκέλν καδί 

ηνπ
66

. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ ηεο εξσηνκαλίαο είλαη γπλαίθεο θαη ζπλήζσο ε ςπρηθή λφζνο 

απηή, απνηειεί ζχκπησκα άιισλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ηελ ζρηδνθξέλεηα
66

.  

 Οη  απηαπάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ, δελ πθίζηαληαη ιφγσ νπζηψλ, θαξκάθσλ ή κηαο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο. Δπνκέλσο  ην άηνκν παξνπζηάδεη κφλν παξαηζζήζεηο, ρσξίο θάπνηα άιιε πεξίεξγε ή 

πξσηνθαλή ζπκπεξηθνξά
67

.  
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Σα θχξηα ζπκπηψκαηα εξσηνκαλνχο αηφκνπ είλαη
66,68,69

: 

 αδηακθηζβήηεηε πίζηε φηη ην άιιν άηνκν είλαη εξσηεπκέλν καδί ηνπ.  

 παξαηζζήζεηο 

 έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηνπ ζηέιλεη θξπθά κελχκαηα ην άιιν άηνκν πνπ έρεη 

ζηνρνπνηήζεη   

 Δκκνλέο κε ηνλ ππνηηζέκελν “κπζηηθφ ζαπκαζηή” νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

θξπθή παξαθνινχζεζε, γξάκκαηα πξνο ην άιιν άηνκν, πξνζπάζεηεο γηα λα έξζεη ζε 

επαθή κε ην άιιν άηνκν. 

 ε ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεη επηζεηηθφηεηα 

 

 

 Παξαθηιία  

 

  Ο επηζηεκνληθφο φξνο “paraphilia” νξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ 

δελ έρνπλ ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ πξάμε ηεο ζεμνπαιηθήο αλαπαξαγσγήο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ελέξγεηεο ή θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν ζεμνπαιηθήο ζπλεχξεζεο. Ζ παξαθηιία, αθνξά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο θαη ηα δχν θχια.
70 

Οη παξαθηιίεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεμνπαιηθέο 

θαληαζηψζεηο, ζεμνπαιηθέο παξνξκήζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη επαλαιακβαλφκελεο. 

Δκθαλίδνληαη ζε πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη πξνθαινχλ δπζηπρία ή παξεκπνδίδνπλ ην 

άηνκν λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη κε i) κε αλζξψπηλα αληηθείκελα, 

ii) ηαιαηπσξία ή ηαπείλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ή ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ, ή iii) παηδηά ή άιια άηνκα 

πνπ δελ ζπλαηλνχλ. Δπίζεο ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα ηέηνην πξφβιεκα, κπνξεί λα έρνπλ 

πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Μηα ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα είλαη παξάλνκε, αλήζηθε 

θαη αλεπηζχκεηε ή λα πξνθαιέζεη δπζθνξία, ρσξίο λα απνηειεί έθθξαζε κηαο ππνθείκελεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Οη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ελδέρεηαη επίζεο, λα έρνπλ ζνβαξέο θνηλσληθέο 

θαη λνκηθέο ζπλέπεηεο.
71 
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Μπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο : 

 Παξαθηιίεο κε πξνηίκεζε παζνινγηθνχ εξσηηθνχ ζηφρνπ  

 Παξαθηιίεο κε παζνινγηθή εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα (δηαδηθαζία). 

 

 

 

Κύξηεο παξαθηιίεο: 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη παξαθηιηψλ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο, έρεη δηαθνξεηηθή εζηίαζε 

ζηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ηνπ πάζρνληα
72

. 

 

• Δπηδεημηoκαλία: Σάζε πξνο έθζεζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ πξνο έλα ζηνρεπφκελν πξφζσπν.  

 

• Φεηηρηζκφο: Υξεζηκνπνίεζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

(π.ρ. παπνχηζηα, είδε έλδπζεο θιπ.) ή ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ελφο αηφκνπ, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί 

ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε.  

 

• Δθαςηκαλία: Ζ αλάγθε πνπ νδεγεί ζηελ αθή ηνπ ζψκαηνο ελφο πξνζψπνπ, ζπλήζσο παξά ηε 

ζέιεζή ηνπ ηειεπηαίνπ.  

 

• Παηδνθηιία ή παηδεξαζηία: Έιμε πξνο παηδηά (αγφξηα ή θνξίηζηα), πξνεθεβηθήο ειηθίαο.  

 

• εμνπαιηθφο ζαδηζκφο: Αλάγθε ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο κε πφλν ή εμεπηειηζκφ πξνο ηνλ / ηελ 

ζεμνπαιηθφ ζχληξνθν.  

 

• εμνπαιηθφο καδνρηζκφο: Αλαδήηεζε αηζζήκαηνο πφλνπ ή ηαπείλσζεο.  

 

• Παξελδπζία: Γηέγεξζε θαη ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε, κε ηελ ακθίεζε ησλ ξνχρσλ ηνπ 

αληίζεηνπ θχινπ.  
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• Ζδνλνβιεςία: Γηέγεξζε κε ηελ νπηηθή επαθή ζεμνπαιηθήο ζπλεχξεζεο ηξίησλ πξνζψπσλ, 

θξπθά ή θαλεξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

  
 

 

4.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΟΤ MULLEN 

 

 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία, ν ςπρνιφγνο Mullen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, 

θαηέηαμαλ ηνπο stalkers ζε 5 θαηεγνξίεο , κε γλψκνλα ην θίλεηξν ηεο παξελνριεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο πξνέθπςε ε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ηεο 

δηαγλσζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δξαζηψλ
73-76

. Οη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο κέρξη 

θαη ζήκεξα είλαη : 

1. δηψθηεο πνπ έρεη βηψζεη απφξξηςε (the rejected stalker) 

2. δηψθηεο πνπ επηδεηεί ηελ νηθεηφηεηα  (the intimacy seeker ) 

3. άδνμνο κλεζηήξαο (the incompetent suitor ) 

4. δηψθηεο πνπ έρεη βηψζεη πηθξία (the resentful stalker) 

5. δηψθηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (the predatory  stalker) 

 

Οη stalkers όπνπ έρνπλ βηώζεη απόξξηςε είλαη ε πην θνηλή θαηεγνξία ησλ stalkers
77 

. Σν ζχκα 

ηνπο είλαη ν/ε πξψελ ζχληξνθφο ηνπο, αθφηνπ ηειεηψζεη ε ζρέζε ηνπο ή θνληεχεη λα 

ηειεηψζεη
77,78

. Οη απνξξηθζέληεο θπλεγνί δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ θαη λα απνρσξίζνπλ 

απφ κία νινθιεξσκέλε ζρέζε ηνπο
79,80

.  Οη stalkers πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπο 

ή ηνλ εξαζηή ηνπο ή ηελ εξσκέλε ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε είηε λα επηδηψθνπλ ζπκθηιίσζε κε ηνλ 

πξψελ ζχληξνθφ ηνπο, είηε λα ζέινπλ εθδίθεζε
79,80

. Οη ζηφρνη ηνπο, εμαξηψληαη απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο
78

. ηελ πξάμε, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζπκθηιίσζε θαη 

εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθδίθεζε ζπλππάξρνπλ ζπρλά, παξάγνληαο έλα θπκαηλφκελν κίγκα 

θαηεπλαζκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο
81

. Ζ παξελφριεζε εδψ , είλαη ζπλερήο γηα δχν ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξνχλ φηη δηαηεξνχλ κία ζρέζε θαη επαθή κε ην 

άηνκν εζηίαζήο ηνπο θαη δεχηεξνλ, επεηδή πξνζθέξεηαη ζηνλ ζχηε κία επθαηξία γηα λα 

εθηνλψζεη ηελ νξγή πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηηο ρακέλεο ειπίδεο θαη ηελ απνγνήηεπζε απφ ηελ κε 
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εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ
81

. Οη stalkers εδψ, είλαη νη πην επίκνλνη θαη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εθθνβηζκφ έλαληη ζηα ζχκαηα
78

. Απηνί νη ζχηεο, είλαη νη αλζεθηηθφηεξνη ζην 

λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα λα εθπιεξσζνχλ ηα ζειήκαηά ηνπο
78

. Έρνπλ πςειά επίπεδα  

λαξθηζζηζκνχ θαη δεινηππίαο
78

. Δπηπξφζζεηα, κεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ αηζζήκαηα 

ηαπείλσζεο, εμάξηεζεο θαη θησρέο ηθαλφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο κε απνηέιεζκα, λα έρνπλ 

κηθξφ θνηλσληθφ θχθιν 
78

. Πνιινί απφ απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο, δηαπξάμεη 

θάπνηα εγθιεκαηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ή έρνπλ δερζεί ελδννηθνγελεηαθή 

βία
77,81

.  

Οη stalkers εδψ, κπνξεί λα πάζρνπλ απφ έλα ζχλνιν ςπρηθψλ αζζελεηψλ φπσο, λαξθηζζηζηηθή, 

νξηαθή θαη εμαξηεηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Αθφκα, πνιινί απφ απηνχο πάζρνπλ απφ 

δηάθνξα είδε θαηάζιηςεο, φπσο ε απιή θαηάζιηςε, ε θιηληθή θαη ε ςπρσηηθή. Σέινο, είλαη 

πηζαλφλ λα έρνπλ  ζχλδξνκν πξνζαξκνγήο.  

Οη δηώθηεο πνπ επηδεηνύλ νηθεηόηεηα , επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζρέζε κε ην ζχκα 

ηνπο, πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ε αιεζηλή αγάπε ηνπο , αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ ζηφρνπ 

ηνπο θαη ηείλνπλ λα πιάζνπλ κε ην κπαιφ ηνπο, φηη, ην άηνκν πνπ ζηνρεχνπλ, είλαη θάηη 

κνλαδηθφ, πνπ αγγίδεη ηελ ηειεηφηεηα 
73,77

. Ζ θαηαδίσμε εδψ είλαη ζπλερήο, γηαηί δεκηνπξγεί 

ζηνπο ζχηεο ηελ απηαπάηε, φηη έρνπλ κία ζρέζε θαη ηνπο παξέρεη ειπίδεο θαη φλεηξα γηα κία 

ελδερφκελε έλσζε κε ηα ζχκαηά ηνπο. Μεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ε αγάπε 

ηνπο είλαη ακνηβαία
73

. Οη ζχηεο, δελ γλσξίδνπλ πξνζσπηθά ην ζχκα, σζηφζν ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ λα έρνπλ ζρέζε καδί ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα έρνπλ ηελ απηαπάηε, φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα 

είλαη ηειηθά επηηπρήο
73

. Οη stalkers πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ζπρλά ζηεξεκέλνη 

απφ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο
81

. Δίλαη ληξνπαινί θαη απνκνλσκέλα πξφζσπα
78

. Αξθεηνί stalkers, εδψ 

είλαη επηξξεπήο ζηελ δήιηα θαη εμνξγίδνληαη κε ηελ αδηαθνξία ηνπ επίδνμνπ ζπληξφθνπ ζηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ηνπ έθαλαλ θαη πνιιέο θνξέο δηαπξάηηνπλ βία
73,78

. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ θαη νη stalkers ησλ επσλχκσλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, έρνπλ εξσηνκαλία θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνπο ζηνηρεηψλεη  ε 

παζνινγηθή αγάπε
77

. Αθφκα, ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ, φπνπ νη stalkers πάζρνπλ απφ 

ζρηδνθξέληα θαη ζπγθεθξηκέλα αδηαθνξνπνίεηνπ ηχπνπ. Αθφκα, πνιινί απφ απηνχο, αζζελνχλ 

απφ δηαθνξέο κνξθέο δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, απφ παξαλνεηδήο, νξηαθή, 

ζρηδφηππε θαη εμαξηεηηθή. Σέινο, κεξηθνί ελδέρεηαη λα έρνπλ ςπρσηηθή θαηάζιηςε. 
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Οη άδνμνη κλεζηήξεο είλαη απνθιεηζηηθά άλδξεο νη νπνίνη έρνπλ δεηήζεη ξαληεβνχ απφ 

γπλαίθεο θαη έρνπλ απνξξηθζεί
73

. Όηαλ απνξξίπηνληαη αξρίδνπλ ηελ θαηαδίσμε θαζψο απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ εθλεπξηζκφ , ζηελ ππεξνςία θαη ζηελ αηζηνδνμία φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα 

αιιάμεη ηελ άπνςε ηεο γπλαίθαο θαη ζα εθπιεξψζνπλ ηα ζέισ ηνπο
73

. Δλ αληηζέζεη κε ηνπο 

intimacy stalkers, δελ είλαη εξσηεπκέλνη κε ην ζχκα θαη δελ επηδηψθνπλ ηφζν ηελ ζρέζε αιιά 

απιψο έλα ξαληεβνχ ή κία πξψηε επαθή
81

. Δπίζεο, εδψ νη stalkers γλσξίδνπλ φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο δελ είλαη ακνηβαία , θη φκσο εμαθνινπζνχλ ηελ παξελφριεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο αληηπαξαγσγηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο κεζφδνπο. H θαηαδίσμε πνπ εθηεινχλ, 

έρεη βξαρεία δηάξθεηα, δειαδή δελ επηκέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε stalkers 

άιισλ θαηεγνξηψλ, πηζαλφλ επεηδή έρνπλ ιάβεη θάπνηα ηθαλνπνίεζε, ζπλεπψο έπεηηα απφ 

θάπνηεο κέξεο ή εβδνκάδεο ζηακαηνχλ ηελ παξελφριεζε
81,78

. Σν αξλεηηθφ ηεο ππφζεζεο είλαη 

φηη επαλαιακβάλνπλ απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά ζε θαηλνχξγηνπο ζηφρνπο. Αθφκα, είλαη πηζαλφλ λα 

έρνπλ παξελνριήζεη θαη άιιεο γπλαίθεο ζην παξειζφλ. Υαξαθηεξίδνληαη σο πλεπκαηηθά 

πεξηνξηζκέλνη, κε πξσηφγνλεο ηερληθέο ηνπ θιεξη θαη είλαη θνηλσληθά αδέμηνη
73

. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θνηλσληθά απξνζάξκνζηνη
73

.  

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, νη δξάζηεο, θπξίσο πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο φπσο, ε 

ζρηδφηππε, ε νξηαθή, ε λαξθηζζηζηηθή θαη ε δξακαηηθή. Οη ππφινηπνη, πηζαλφλ λα έρνπλ καλία ή 

ππνκαλία 
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  Οη δηώθηεο πνπ έρνπλ βηώζεη πηθξία, πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηαπεηλσζεί θαη φηη έρνπλ 

αηζζήκαηα αδηθίαο θαη αξρίδνπλ λα θαηαδηψθνπλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ δπζηπρία ηνπο θαη ηελ 

νξγή ηνπο, επνκέλσο, απηφ πνπ αλαδεηνχλ είλαη εθδίθεζε θαη φρη ζρέζε
73

. Οη κηζνί βξίζθνληαη 

ελάληηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ , ην νπνίν γίλεηαη ην ζχκα ηνπ , θαη νη άιινη κηζνί έρνπλ 

έλα γεληθφ παξάπνλν θαη επηιέγνπλ ηα ζχκαηά ηνπο ηπραία, κε θξηηήξην λα κνηάδνπλ κε εθείλνπο 

πνπ ηνλ έρνπλ θαηαπηέζεη ή ηνλ έρνπλ ηαπεηλψζεη
73,78

. θνπεχνπλ λα εθθνβίζνπλ θαη λα 

ζηελαρσξήζνπλ ην ζχκα
77

. Αξρίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε γηα λα αλαθαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπ ζχκαηνο θαη ζπάληα δίλνπλ θάπνηα πξνεηδνπνίεζε, επνκέλσο ην
 

ζχκα πηάλεηαη εμ 

απξνφπηνπ
77

. Δδψ νη stalkers πηζαλφλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ θαηαδίσμε εάλ ππνζηνχλ λνκηθέο 

θπξψζεηο
78

.Αηζζάλνληαη δηθαηνινγεκέλνη θαηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, σο ζχκαηα πνπ 

αγσλίδνληαη ελάληηα ζηελ αδηθία θαη ηελ θαηαπίεζε. Ζ θαηαδίσμε ζπρλά ππνζηεξίδεηαη απφ κία 

θαξηζατθή δέζκεπζε, πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο ηθαλνπνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ αίζζεζε 

δχλακεο θαη ειέγρνπ πνπ παξέρεη.  

Πνιινί απφ ηνπο δξάζηεο, έρνπλ παξαλνεηδή ή ζρηδφηππε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θαη 

άιινη παξαθηιία.  Δπίζεο έρνπλ παξαηζζεηηθέο δηαηαξαρέο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε άιιεο ζνβαξέο 

ςπρηθέο λφζνπο, φπσο ζρηδνθξέλεηα αδηαθνξνπνίεηνπ ή παξαλνεηδή ηχπνπ, ςπρσηηθή 

θαηάζιηςε, καλία θαη δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 

 

Οη δηώθηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, εηνηκάδνληαη λα θαθνπνηήζνπλ ζεμνπαιηθά ην ζχκα 

ηνπο, ην νπνίν ηνπο είλαη γλψξηκν ή ην επηιέγνπλ ηπραία
73,78

. Γελ ζέιεη ζρέζε κε ην ζχκα, άιια 

ζέιεη λα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Σείλνπλ λα έρνπλ πεπνηζήζεηο πξηλ απφ 

ηελ ζεμνπαιηθή επαθή
73

. Σν stalking πνπ αζθνχλ ζηα ζχκαηα ηνπο, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, κηαο πξφβαο ζηελ θαληαζία θαη ηεο εηζβνιήο κέζσ ηεο ζπγθαιπκκέλεο 

παξαθνινχζεζεο. Έξρνληαη ζε εδνλή απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ ζρεηηθά κε ην ζχκα 

θαη θαληαζηψλνληαη ηελ επίζεζε
73

. Γελ έξρνληαη ζε πξνζσπηθή  επαθή κε ηα ζχκαηά ηνπο πξηλ 

απφ ηελ επίζεζε θαη δελ ηα παξελνρινχλ ελψ ηα παξαθνινπζνχλ
78

. πλήζσο νη ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ ζχκαηνο , ηα άζεκλα ηειεθσλήκαηα, ε επηδεημηκαλία, ν 

θεηηρηζκφο θαη ε εδνλνβιεςία
78

. Ζ θαηαδίσμε είλαη έλα κέζσ γηα ην ηέινο, φπνπ ην ηέινο είλαη 

ε επίζεζε, αιιά ζπληεξείηαη απφ ηεο επραξίζηεζε ηεο δχλακεο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ θαηέρνπλ.  

Ζ παξελφριεζε απηψλ ησλ stalkers ζπλήζσο θξαηάεη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά γίλνληαη 
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βίαηνη
78

. Οη αξπαθηηθνί stalkers, ζπρλά, έρνπλ θησρφ απηνζεβαζκφ, θησρέο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (εηδηθά ζε ξνκαληηθέο ζρέζεηο) θαη ρακειφ επίπεδν δείθηε λνεκνζχλεο
78

.  

Οη πεξηζζφηεξνη, έρνπλ δηαγλσζηεί απφ παξαθηιία. Δπίζεο, ε επηθίλδπλε απηή θαηεγνξία 

δξαζηψλ, κπνξεί λα πάζρνπλ απφ ζρηδφηππε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θαη καλία. Σέινο, 

πνιινί ηχπνη ζρηδνθξέλεηαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηήλ ηελ θαηεγνξία φπσο παξαλνεηδήο, 

απνδηνξγαλσκέλνο θαη αδηαθνξνπνίεηνο.      

 

ηελ κειέηε ησλ αλήιηθσλ stalkers , ν Purcell θαη νη ινηπνί, δηαπίζησζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

λεφηεξνη δξάζηεο θαηαηάζζνληαλ ζηνπο rejected, ζηνπο intimacy seekers θαη ζηνπο predatory 

stalkers
76

. ε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο recentful stalkers, απνθάλζεθαλ ππνθηλνχκελνη απφ ην 

stalking, σο επέθηαζε ηνπ bulling θαη ηεο εθδίθεζεο γηα κία αληηιεπηή πξνζβνιή ή έλα πιήγκα. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ησλ ελήιηθσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα αληίπνηλα ζην ζχκα είλαη πνιχ πην άκεζα ζηνπο αλειίθνπο, ελψ ζηνπο 

ελήιηθεο, ε επηζπκία γηα ηηκσξία δηαξθεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγν ηνπ κεξπθαζκνχ, 

ζρεηηθά κε ηελ αληηιεπηή ζπκαηνπνίεζε ή αδηθία ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ηζρπξνχ αηζζήκαηνο θαη ηνπ ειέγρνπ. Μία ηειεπηαία ζεσξία πνπ παξαηεξείηαη, ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απνδηνξγαλσκέλε θαη δηαηαξαγκέλε παξελφριεζε απφ λένπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πφιεκν κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζπλήζσο ζηνρεχνπλ πνιιαπιά ζχκαηα.
76

  

ηνπο ελήιηθνπο stalkers, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα θίλεηξά ηνπο γηα θαηαδίσμε, κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. Σα ζειπθά ζπλήζσο παξαθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζε κε 

ην ζχκα, δειαδή αλήθνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηεγνξία intimancy seekers , ζε αληίζεζε κε 

ηα αξζεληθά πνπ ηα πην πνιιά ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ κία ζρέζε κε ηνλ πξψελ ζχληξνθφ ηνπο, 

δειαδή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία rejected stalkers. Ζ θχζε ηεο πξνγελέζηεξεο ζρέζεο κε ην 

ζχκα επίζεο δηαθέξεη, κε ηηο γπλαίθεο, λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ απφ ηνπο άλδξεο, λα 

παξελνρινχλ ηνπο μέλνπο θαη κε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο, λα παξελνρινχλ ζχκαηα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ. Σαπηνρξφλσο, ηα πιαίζηα γηα ηελ θαηαδίσμε δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ. Ζ αμηνζεκείσηε αληίζεζε είλαη ε ηάζε ησλ γπλαηθψλ stalkers λα έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ζχκαηα κέζσ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, ελψ νη άλδξεο πξνηηκνχλ ηελ ιηγφηεξε άκεζε 

κέζνδν.
76 
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4.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

 

 

Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη κηα  ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ςπρνινγία ζην πξνθίι ελφο 

stalker
12

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιινί εηδηθνί ζεσξνχλ φηη θάζε stalker είλαη δηαθνξεηηθφο, 

θαζψο φρη κφλν είλαη δχζθνιν λα θαηεγνξηνπνηήζεηο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, αιιά αθφκα πην 

δχζθνιν λα βξεηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζεηο ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο
12

. 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν δεθαεηηψλ, δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο, 

πξνζπάζεζαλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ stalking. Δπεηδή νη stalkers δελ έρνπλ φινη 

ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηαθηηθέο, ήζειαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ επθνιφηεξα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηεξνγελψλ νκάδσλ ησλ δξαζηψλ 

stalkers
82

. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα, νη δηαθνξέο ησλ νκάδσλ λα είλαη εηδηθά πξνθεηηθέο γηα 

νξηζκέλεο ηαθηηθέο πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζεη έλαο stalker ζε θάπνην πεξηζηαηηθφ, ε νπνίεο 

ζα ήηαλ επηθίλδπλεο γηα ην ζχκα, φπσο ε βία, νη απεηιέο ή θάπνην άιιν είδνπο εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Έλαο stalker κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο ηαθηηθέο γηα λα 

πξνζεγγίζεη ην ζηφραζηξφ ηνπ 
82

. Άξα, νη εξεπλεηέο είραλ ζηφρν λα πξνζηαηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ηα ζχκαηα απηνχ ηνπ είδνπο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ ηππνινγία, φρη ησλ stalkers, αιιά ησλ ηαθηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηελ θαηαδίσμε ησλ ζπκάησλ ηνπο, έρεη αλαιπζεί απφ ηνλ Spitzeberg θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ, ν νπνίνη ηαθηνπνίεζαλ νθηψ θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ ηνπ stalking
82-84

.  

 

 

 

 

Οη θαηεγνξίεο είλαη ε εμήο: 

 

 Μεζνιαβεζέληεο επαθέο (Mediate contact) : είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλέο 

θαη ζηξαηνινγνχλ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ο δξάζηεο ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο φπσο 

ηειεθσλήκαηα, κελχκαηα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη γξαπηά κελχκαηα ζην 
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θηλεηφ ηειέθσλν.  Με πην αθξαίεο κνξθέο ηνπ απηφ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε 

cyberstalking
82-84

. 

 

 Τπεξβνιηθή νηθεηόηεηα (Hyperintimancy behavior): Αθνξά κία  ξνκαληηθή, 

εξσηνηξνπηθή ζπκπεξηθνξά, ζε αθξαίν επίπεδν. Δδψ ν ζχηεο ζηέιλεη πνιιέο θάξηεο 

ζην ζχκα, δψξα, ινπινχδηα, e-mails θαη θάλεη ακέηξεηα ηειεθσλήκαηα. Αξρηθά απηή ε 

ζπκπεξηθνξά κνηάδεη σξαία θαη ζα κπνξνχζε ην ζχκα λα θνιαθεπηεί, άιια ζηελ πνξεία 

ε αδίζηαθηε θαηαηγηζηηθή αγάπε, παίξλεη ηειείσο αληίζεηε ξνπή ζηαδηαθά, κνηάδεη 

αλειεή , παίξλεη κία απειπηζκέλε θαη αληηπαξαζεηηθή πνηφηεηα κε ηνλ θαηξφ θαη θάλεη 

ην ζχκα λα αηζζάλεηαη κία ηξνκαθηηθή απφγλσζε
82-84

 

 

 

 Γηεπηδξαζηηθή επαθή (International contact): ζρεηίδεηαη κε πξνζπάζεηεο γηα 

απεπζείαο δηαπξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο. Απηφ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην, ν stalker, λα 

θάζεηαη κεξηθά ηξαπέδηα καθξηά απφ ην ζχκα ζε θάπνην εζηηαηφξην ή αθφκα θαη λα 

γίλεη ζακψλαο ζην αγαπεκέλν εζηηαηφξην ηνπ ζχκαηνο ψζηε λα ην ζπλαληάεη 

ζπρλφηεξα, λα μεθηλήζεη λα εξγάδεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ ζχκαηνο, λα εγγξαθεί 

ζην ίδην ηκήκα ηνπ θνιιεγίνπ ηνπ ζχκαηνο θαη ηέινο λα πξνζπαζήζεη λα ην πιεζηάζεη 

κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ
82-84

. 

 

 

  Σαθηηθέο επηηήξεζεο (Suveillance tactics): είλαη νπζηαζηηθά θαηαζθνπία. Ο 

stalker αθνινπζεί ην ζχκα παληνχ, θιέβεη θσηνγξαθίεο θαη βίληεφ ηνπ, δηαπξάηηεη 

ειεθηξνληθή πεηξαηεία  ζην e-mail ή θάπνηνλ δηαδηθηπαθφ ινγαξηαζκφ  ηνπ θαη ζπλδέεη 

GPS κε ην ακάμη ηνπ ζχκαηνο ψζηε λα ην παξαθνινπζεί θαη λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη αλά 

πάζα ζηηγκή. Μεξηθέο θνξέο, απηφ ζπκβαίλεη θξπθά, ψζηε λα ζπιιέμεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία γηα ην ζχκα, ελψ άιιεο θνξέο, αθήλεη λα γλσξίδεη ην ζχκα ηελ χπαξμή ηνπ, 

ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη πην ηξνκαθηηθφ θαη 

εθθνβηζηηθφ
82-84

. 
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 Δηζβνιηθέο ηαθηηθέο (Invation tactics): θιηκαθψλεη ηελ αδηαθξηζία ηεο 

θαηαδίσμεο. Ο stalker κπνξεί λα δηαξξήμεη ην ζπίηη ή ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ ζχκαηνο, 

θιέβεη ηα αξρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ππνινγηζηή, πξνζβάιιεη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζηφρν ηνπ θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ιεζηέςεη ή βαλδαιίζεη πιηθή 

ηδηνθηεζία ηνπ ζχκαηνο
82-84

. 

 

 

 

 Παξελόριεζε θαη εθθνβηζκόο (Harassment and intimidation): 

αληηπξνζσπεχνπλ κία απζηεξφηεξε κνξθή δηαπξνζσπηθήο επεκβαηηθφηεηαο. Σν ζχκα 

κπνξεί λα δέρεηαη ιεθηηθέο πξνζβνιέο , ν stalker κπνξεί λα επηρεηξήζεη λα πξνμελήζεη 

δεκηά ζηελ ππφιεςε ηνπ ζχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηξίηα πξφζσπα, θίινη θαη ζπγγελείο 

ηνπ κπνξεί λα δέρνληαη εμίζνπ παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

δηαθηλδπλεχζεη ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζχκαηνο
82-84

. 

 

 

  πκπεξηθνξέο εμαλαγθαζκνύ θαη απεηιήο (Coercion and treat behaviors): 

αληηπξνζσπεχνπλ κία αθφκα ζνβαξφηεξε θιηκάθσζε κε πςειφ ην ελδερφκελν 

θηλδχλνπ πξνο ην ζχκα. Ο stalker ελδέρεηαη άκεζα λα απεηιήζεη θαη λα βιάςεη ην ζχκα, 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ, ηα θαηνηθίδηά ηνπ ή λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην 

ζπίηη θαη ζην απηνθίλεηφ ηνπ. ε κία απειπηζκέλε πξνζπάζεηα λα επεξεάζεη ην ζχκα, 

κπνξεί λα απεηιήζεη φηη ζα απηνθηνλήζεη, ψζηε λα βάιεη ην ζχκα λα έρεη ηχςεηο 

ζθεπηφκελν πσο είλαη ππεχζπλν γηα  πηζαλέο παξάινγεο πξάμεηο ηνπ stalker, νη νπνίεο 

φκσο ζπλήζσο δε πξαγκαηνπνηνχληαη, αθνχ ζθνπφ έρνπλ θπξίσο ηνλ εθθνβηζκφ ηνπ 

ζχκαηνο
82-84

. 

 

 

 σκαηηθή επηζεηηθόηεηα θαη βία (Physical aggression and violence):          

Απνηειεί ηελ πην απζηεξή θαη δπλεηηθά ζαλαηεθφξα έθβαζε ηνπ stalking. Μπνξεί λα 
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ζπκπεξηιακβάλεη ζνβαξνχο θαηαζηξνθηθνχο βαλδαιηζκνχο ή εκπξεζκνχο, ζσκαηηθή 

επίζεζε, βηαζκφ, δνινθνλία, απηνθηνλία, δνινθνλία-απηνθηνλία θαη επηζέζεηο ζε 

θίινπο, ζπλαδέιθνπο, ή ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο
82-84

.  

Οη stalkers πνπ επηιέγνπλ απηέο ηηο ηαθηηθέο, πάληα δηαγηγλψζθνληαη κε βαξηάο κνξθήο 

ςπρηθψλ αζζελεηψλ. πλήζσο, απηέο κπνξεί λα είλαη παξαθηιίεο, ζρηδφηππε δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, παξαλνεηδήο, απνδηνξγαλσκέλνο, ή αδηαθνξνπνίεηνο ηχπνο 

ζρηδνθξέλεηαο θαη βαξηάο κνξθήο καλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, θαηαδηψμεηο ηέηνηαο 

κνξθήο, ρξήδεη άκεζεο παξέκβαζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο ψζηε λα γίλεη ε ζχιιεςή ηνπ 

δξάζηε θαη λα ηηκσξεζεί φπσο ηνπ αλαινγεί. Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 

ςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θαη ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ηνπο πξνβιεκάησλ ηνπ.   

 

 

 

4.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΧΝ ZONA, SHARMA & LANE 

 

Κάπνηνη εγθιεκαηνιφγνη-ςπρνιφγνη, νη νπνίνη κειεηνχλ εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

μεθίλεζαλ λα εξεπλνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηα θίλεηξα ησλ stalkers
12

.  

Οη  Εona, Sharma θαη Lane πξφηεηλαλ ηελ πξψηε επξέσο γλσζηή ηππνινγία βαζηζκέλε ζηε 

ζρέζε ηνπ stalker θαη ηνπ ζχκαηνο
85-87

.  Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ηαπηνπνηήζνπλ ηξεηο 

ηδηαίηεξνπο ηχπνπο stalker-ζχκαηνο,  ρσξίδνληάο ην ζε  3 ηξείο θαηεγνξίεο 
85-87

. 

 

                           1. Γηψθηεο   ςπρσηηθήο αγάπεο (Love obsession stalkers) 

                           2. Γηψθηεο κε απιέο εκκνλέο (Simple obsession stalkers) 

                           3. Δξσηνκαλείο δηψθηεο 
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 Γηώθηεο ςπρσηηθήο αγάπεο: ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ, νη stalkers νη 

νπνίνη αλέπηπμαλ έλα είδνο εκκνληθήο ή ςπρσηηθήο αγάπεο κε έλα άηνκν, ην νπνίν δελ 

είραλ πνηέ ζρέζε.
 
O ζηφρνο κπνξεί λα είλαη απιά έλαο γλσζηφο ή αθφκα έλαο εληειψο 

άγλσζηνο. Σν 20-25% ησλ πεξηπηψζεσλ stalking, αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ νκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη stalkers νη νπνίνη παζαίλνπλ 

εκκνλή κε αλζξψπνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, φπσο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, ηνπο 

γπκλαζηέο ηνπο, αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ ηπραία ζην δξφκν ή αθφκα θαη 

δηάζεκνπο ζηαξ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνρεχνπλ ζχκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ή ζε δηαδηθηπαθά θφξνπκ.
12

             

ε απηή ηελ νκάδα, νη stalker είλαη πνιχ πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα Η ηνπ DSM 

θαη λα πάζρνπλ απφ ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ε παξάλνηα θαη 

ε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηηο δηαηαξαρέο, φινη εκθαλίδνπλ 

παξαηζζεηηθέο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγνχλ 

θαληαζηηθέο ζρέζεηο κε άηνκα ηα νπνία ηα γλσξίδνπλ ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ δηφηη, δελ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ αιεζηλέο ζρέζεηο ζηελ δσή ηνπο. Έηζη, επηλννχλ θαληαζηηθέο 

ηζηνξίεο, αληίζεηεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη παξηζηάλνπλ πσο είλαη αιεζηλέο. 

Απηνί νη stalkers, φρη κφλν δνπλ ζηελ δηθή ηνπο κπζνπιαζία, αιιά πεξηκέλνπλ θαη ην 

ζχκα λα κπεη ζην ξφιν. Πξνζπαζνχλ απεγλσζκέλα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζε κε ην ζχκα, 

φηαλ φκσο απηφ δελ ζπκβαίλεη, αξρίδνπλ ηηο απεηιέο θαη ηνπο εθθνβηζκνχο
 
. Δπίζεο,  αλ 

φια απηά απνηχρνπλ, νη stalkers κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέρξη θαη βία.
 
Σέινο, πνιινί 

ζεσξνχλ φηη αλ δελ θαηαθέξνπλ λα είλαη θάηη ζεκαληηθφ ζηελ δσή ηνπ ζχκαηνο, ηφηε ζα 

γίλνπλ θάηη  άζρεκν γηα απηνχο, κε απνηέιεζκα θάπνηνη λα δνινθνλνχλ ηα ζχκαηά 

ηνπο.
12 

 

 

 Γηώθηεο κε απιέο εκκνλέο: ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ην 70-80 % ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπ stalking, ε νπνία είλαη θαη ε πην ζπλεζηζκέλε 
12,85 

. Καζψο απηφ πνπ 

ηελ μερσξίδεη, είλαη φηη ζην παξειζφλ ην ζχκα θαη ν stalker είραλ θάπνηνπ είδνπο ζρέζε 

πξνζσπηθή ή εξσηηθή
12

. Οη ζρέζεηο απηέο, κπνξεί λα είλαη ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινλ (εξγνδφηεο-εξγαδφκελνο), ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν (ηαηξφο-αζζελήο) ή κπνξεί λα 

έρνπλ κφλν εξσηηθέο ζρέζεηο 
85.

 Οπζηαζηηθά ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ φια ηα 
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πεξηζηαηηθά βίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ stalking
12 

. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο 

Εona θαη ησλ ππνινίπσλ ην θίλεηξν ησλ stalker είλαη λα αλαγθάζνπλ ην ζχκα λα γπξίζεη 

πίζσ ζηε ζρέζε ηνπο ή λα πάξνπλ εθδίθεζε 
85 

. ε απηή ηελ θαηεγνξία νη stalkers, 

κπνξεί λα πάζρνπλ ή θαη φρη απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο
 
. ίγνπξα φκσο, αληηκεησπίδνπλ 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. χκθσλα κε θάπνηνπο εγθιεκαηνιφγνπο-ςπρνιφγνπο, νη 

νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ stalkers, ζε απηή ηελ θαηεγνξία, απηά ηα 

άηνκα ραξαθηεξίδνληαη
12

: 

 

 

o Κνηλσληθά αλίθαλνη θαη απξνζάξκνζηνη 

o πλαηζζεκαηηθά αλψξηκνη 

o Αδχλακνη 

o Αλίθαλνη λα  θάλνπλ θάπνηα ζρέζε  

o Εειηάξεδεο, ζηα φξηα ηεο παξάλνηαο 

o Αλαζθαιείο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

 

Ζ απηνεθηίκεζε ησλ stalker εδψ, εμαξηάηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ έρεη κε ηνλ ζχληξνθφ 

ηνπ
 
. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ εθθνβηζκνχο θαη βία ζην ζχληξνθφ ηνπο, 

γηα λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Ζ άζθεζε βίαο ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ πην 

δπλαηνί απφ φηη αηζζάλνληαη . ε πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ηέηνηεο πξνζσπηθφηεηεο 

πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ ζχληξνθν ηνπο ζε θάζε πιεπξά ηεο δσήο ηνπο
12

. 

Δπίζεο, επεηδή ππάξρνπλ ιηγφηεξα εκπφδηα, γηα λα έξζνπλ ζε ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ 

θπλεγνχ θαη ζχκαηνο, απηέο νη πεξηπηψζεηο stalking,  έρνπλ ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα 

λα νδεγήζεη ζε βία 
85 

. 

 

 

 Δξσηνκαλείο  stalkers: ε απηή ηελ θαηεγνξία νη stalker θαηαδηψθνπλ ζχκαηα, 

ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ θαη έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ην ζχκα είλαη εξσηεπκέλν 

καδί ηνπ 
85,88 

. χκθσλα κε ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο Zona, κπνξεί απηή ε 

θαηεγνξία λα είλαη ε ζπαληφηεξε, φκσο είλαη νηθεία ζε πνιινχο θιηληθνχο ηαηξνχο 
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απφ ηελ ςπρηαηξηθή ινγνηερλία θαη ζπκπίπηεη κε παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή, 

εξσηνκαλνχο ηχπνπ 
 
. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαδηψθνπλ αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο 

δελ γλσξίδνπλ πάξα κφλν απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηελ δηαζθέδαζε ή ηα πνιηηηθά 
88 

. 

ε αληίζεζε, νη stalkers κε απιέο εκκνλέο, είραλ θάπνηα ζρέζε ζην παξειζφλ κε ηα 

ζχκαηα ηνπο θαη πνιινί μεθίλεζαλ λα θαηαδηψθνπλ, φηαλ ε ζρέζε ηνπο ηειείσζε ή 

φηαλ δηέθξηλαλ έλα είδνο θαθνκεηαρείξηζεο ζην ζεκείν θαηαδίσμεο ηνπ ζχκαηνο 
88 

. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα είλαη 

γπλαίθεο, ζπρλά κηθξήο ειηθίαο, ησλ νπνίσλ ηα ζχκαηα είλαη άληξεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε θαιήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
85 

. 

 

 

4.4 ΑΛΛΔ ΣΤΠΟΛΟΓΗΔ 

 

Ο Holmes δηέθξηλε κεηαμχ έμη ηχπσλ stalker 
88

: 

 

1. Γηώθηεο δηαζήκσλ (Celebrity stalker), είλαη ν stalker πνπ ηα ζχκαηά ηνπ είλαη 

δηάζεκα πξφζσπα. Έρεη πνιιά θνηλά κε ηνλ εξσηνκαλή ή ηνλ παξαιεξεκαηηθφ stalker. 

Οη δηάζεκνη  γίλνληαη ππνςήθηα ζχκαηα ησλ stalkers φπνπ ηνπο εκπλένπλ  θφβν ζε 

απηνχο θαη αζηακάηεηε θαηαδίσμε. Σν celebrity stalking κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζθνδξέο 

επηζέζεηο ζε ζθφπηκα επηιεγκέλα άηνκα. Ζ αηηηνινγία απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη 

πνιπζχλζεηε θαη ζπρλά ζπλεπάγνληαη παξαηζζεηηθέο δηαηαξαρέο, φζνλ αθνξά, 

ζθελνζεηεκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ζηφραζηξνπ θαη ηνπ stalker. Άηνκα πνπ δνπλ ζηα 

θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, εχθνια γίλνληαη ε εζηίαζε ελφο αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ 

παξαηζζεηηθέο δηαηαξαρέο. Ο ζρεδηαζκφο επηζέζεσλ απφ ηνπο δηψθηεο, σζηφζν, δελ είλαη 

πεξηνξηζκέλνο κφλν γηα ηνπο παγθνζκίσο γλσζηψλ ή δηάζεκσλ αηφκσλ.  Μεξηθά απφ 

απηά ηα κνηίβα είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.
8
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2.  Δξσηηθόο δηώθηεο (Lust stalker), απηφο πνπ επηζπκεί λα έρεη ζεμνπαιηθή 

επαθή. Παξελνριεί αγλψζηνπο, νη νπνίνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ δηεθζαξκέλε ηνπο επηζπκία γηα ζεμ. 

 

3. Γνινθνληθόο δηώθηεο (Hit stalker) , είλαη απηφο πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ 

θάπνηνλ  κε ζθνπφ λα ζθνηψζεη θάπνηνλ άιινλ 

 

4. Πεξηθξνλεκέλνο δηώθηεο (Love-scorn stalker), είλαη απηφο πνπ λνκίδεη φηη έρεη 

ζρέζε κε θάπνην άηνκν πνπ γλσξίδεη. 

 

5. Δλδννηθνγελεηαθόο δηώθηεο (Domestic stalker), απηφο πνπ έρεη ή είρε 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε ην ζχκα ηνπ. είλαη φηαλ έλαο πξψελ ζχληξνθνο, κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ή κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ απεηιεί ή παξελνριεί άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

6. Γηώθηεο πνιηηηθνύ πξνζώπνπ (Political stalker), απηφο πνπ θαηαδηψθεη 

πνιηηηθνχο κε ζθνπφ λα εθδειψζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο. 

 

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ stalker θαη ζχκαηνο  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα εμήο. Με ην ζχκα λα είρε 

εξσηηθέο ζρέζεηο ηψξα ή ζην παξειζφλ, λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ή λα είλαη άγλσζηνη. 

Δπίζεο, ζπρλά ηα ζχκαηα είλαη λπλ ή πξψελ ζχδπγνη ή ζχληξνθνη πνπ έρνπλ κφλν εξσηηθέο 

ζρέζεηο
88

. 

Πξφζθαηα, έρεη εηπσζεί φηη απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ domestic stalker , δειαδή, 

απηνί πνπ είραλ πξφζθαηα ή ζην παξειζφλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε ην ζχκα ηνπο, δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηα άιια είδε. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν πξν ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ θαηεγνξία απηή. Σν πξψην είλαη φζν αλαθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 

ζχκα θαη stalker ηψξα ή ζην παιαηφηεξα θαη ην δεχηεξν, αλ ν stalker θαη ην ζχκα έρνπλ θνηλφ 

παξειζφλ. Δπίζεο, θάπνηεο κειέηεο αλαγλψξηζαλ δηαθνξέο κεηαμχ, ηνπ πσο δξνπλ νη 

ζπκπεξηθνξέο ηεο θαηαδίσμεο. Απηφ εμαξηάηαη  αλ ν stalker έρεη ζεμνπαιηθέο επαθέο κε ην ζχκα 

ηνπ ηψξα ή ζην παξειζφλ. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη  stalkers πνπ είραλ 
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ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζχκα ηνπο είλαη πην πηζαλφλ λα αξρίζνπλ ηηο απεηιέο ή αθφκα λα 

αζθήζνπλ βία ζηα ζχκαηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο.
88 

 

 

 H Coleman ην 1997 ηαρηνπνίεζε δχν νκάδεο ζπκπεξηθνξάο stalking
88

.  

1. Βίαηε ζπκπεξηθνξά stalking, αλήθνπλ απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ πιηθέο δεκηέο ζηα 

ζχκαηά ηνπο ,απεηινχλ ή πξνθαινχλ ζσκαηηθέο βιάβεο ζην ζχκα ή αθφκα θαη ζηνλ ίδην 

ηνπο ηνλ εαπηφ. 

2. Παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά stalker, αλήθνπλ  φζνη παξελνρινχλ ην ζχκα ηνπο 

ζηε δνπιεία ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν. πλεζίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηα ζχκαηά ηνπο , λα 

ηα θαινχλ ζπλέρεηα ζην ηειέθσλν, λα ζηέιλνπλ δψξα, γξάκκαηα ή θσηνγξαθίεο.
88

 

 

Χο ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη, ε θαηαδίσμε απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο θαη δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ κία. Καζψο θάζε άηνκν δηαθέξεη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

θαη ζα πξάμεη. 

 

 

 

 

 

 

4.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ RECON 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ν Mohandie , o Meloy, o McGowan θαη ν Williams, 

πξαγκαηνπνίεζαλ κία κειέηε ρξεζηκνπνηψληαο 1005 γεγνλφηα θαη ζπκπεξηθνξέο stalking 
8,44

.  

Με ηελ εκπεηξία ηνπο, αλέπηπμαλ ην πξφγξακκα RECON (Relationship and Context-based). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηεί ηνπο stalkers ζε ηέζζεξηο 

νκάδεο θαη απφ εθεί θαη έπεηηα, εθηπιίζζνληαη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο. Με γλψκνλα ηελ εξεπλά 

ηνπο, νη ίδηνη θαηέηαμαλ ηνπο stalkers ζε θαηεγνξίεο κε βάζε δχν θξηηήξηα. Πξψηνλ, κε βάζε ηελ 



61 
 

θχζε ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ stalker θαη ηνπ ζχκαηνο θαη δεχηεξνλ, κε γλψκνλα 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή ε ζρέζε βαζίδεηαη
89

. Σα δχν απηά θξηηήξηα, ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνγλσζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ πηζαλφηεηα βίαησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

ε απηήλ ηελ ζηαηηζηηθή ηππνινγία είλαη εχθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη πεξηπηψζεηο, θαζψο 

επίζεο κπνξεί λα έρνπλ κία ζπλελνρή κε άιια κνληέια θαηεγνξηψλ φπσο ηνπ Mullen θαη ηεο 

Zona
44

. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

ηνλ Σχπν Η αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη stalkers κε ηα ζχκαηά ηνπο είραλ πξνγελέζηεξεο 

ζρέζεηο. 

 

  Υσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 ηελνί δηώθηεο (Intimate stalkers): θαζψο εχζηνρα έρνπλ νλνκαζηεί, είλαη 

απηνί πνπ είραλ κηα πην ζηελή ζρέζε κε ην ζχκα ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα γάκνο, θιεξη, 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ή ζπκβίσζε. Απηή ε νκάδα είλαη ε κεγαιχηεξε, θαζψο απνηειεί ην 

50% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δξαζηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ stalking
8,44

. Ζ πιεηνλφηεηα εδψ είλαη 

άλδξεο
89

. Δπίζεο είλαη καθξάλ ε πην επηθίλδπλε , γηαηί ην 74% απηψλ, έρνπλ δηαπξάμεη 

βίαηεο θαη βαξαζξψδεηο  ζπκπεξηθνξέο, φπσο απεηιέο, παξεκβνιέο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

ηνπ ζχκαηνο, ρξήζε φπισλ, θαηάρξεζε αιθνφι θαη ιήςε δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ φπσο 

λαξθσηηθά ή άιιεο παξφκνηεο νπζίεο. Παξφια απηά φκσο, ζπάληα είλαη ςπρσζηθνί
44

. Ζ 

πξνζέγγηζή ηνπο πξνο ηα ζχκαηα είλαη θιηκαθσηή, δειαδή, κε ηνλ θαηξφ απμάλεηαη ε 

έληαζε ηεο παξελφριεζεο θαη γίλεηαη πην επηθίλδπλε. Πάλσ απφ ην κηζφ πνζνζηφ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο αζθνχλ ζσκαηηθή επίζεζε. Πάλσ απφ ην 1/3 δείρλνπλ ζηνηρεία 

απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ. Δθ παξαιιήινπ, ζρεδφλ φινη ππνηξνπηάδνπλ παξά ηνπο 

απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο θαη απηφ ζπκβαίλεη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε stalkers άιισλ 

νκάδσλ
89,44

. Καζψο επίζεο, ζρεδφλ ην 1/3 ζα απεηιήζεη ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη φπιν. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φηη ε πξνγελέζηεξε ζεμνπαιηθή επαθή απμάλεη αηζζεηά ηνλ 
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θίλδπλν βίαο
44,90,91

. Ζ επηθίλδπλε επηζεηηθφηεηά ηνπο, δελ είλαη πξντφλ κηαο ζνβαξήο 

ςπρηθήο αζζέλεηαο, κε ηελ πηζαλή εμαίξεζε ηελ θιηληθή θαηάζιηςε
44

. Οη άλζξσπνη απηνί 

πηζαλφλ λα εθδειψλνπλ πξνζθφιιεζε ζηνλ ζηφρν ηνπο ιφγν αλαζθαιεηψλ θαη κηαο 

δηαγλσζηηθήο δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο
44

. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ intimate stalkers, 

πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ ρξήζε έληνλεο επηηήξεζεο ή ζηελ επίβιεςεο κε 

απζηεξνχο φξνπο. Απηφ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν λα ζέζεη ζε πξάμε απηφ πνπ έθαλε ζην 

παξειζφλ, ρσξίο λα ιακβάλεη κεγάιεο πνζφηεηεο θαξκάθσλ θαη άπεηξσλ σξψλ 

ςπρνζεξαπείαο
44

.  

 

 

 Γηώθηεο από θύθιν γλσζηώλ (Acquaintance stalkers)  : νη δξάζηεο εδψ είλαη 

γλψξηκνη ησλ ζπκάησλ ηνπο, αιιά δελ είραλ πνηέ θάπνηα πην ζηελή ζρέζε καδί ηνπο
89

. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζρέζεσλ είλαη νη εξγαζηαθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, φρη 

θνληηλέο θηιίεο ή ζρέζεηο φπσο αζζελήο – γηαηξφο. πλήζσο έρνπλ ηζρπξή επηζπκία λα 

μεθηλήζνπλ κία ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηνπο, κε ζπνξαδηθά ζρέδηα αλαδήηεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Δίλαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζηελ βία ζε ζρέζε κε ηνπο intimate stalkers, ήηνη ην 

1/3 επηηίζεληαη ηειηθά ζηα ζχκαηά ηνπο
92

. Σν 21% είλαη γπλαηθείνπ θχινπ δξάζηεο
44

. 

Δπηπξφζζεηα, απηνί πνπ απεηινχλ, ην θάλνπλ θαη‟ επαλάιεςε θαη ηα ζρέδηα θαηαδίσμήο 

ηνπο, ελδερνκέλσο λα είλαη έκκεζα, ζπνξαδηθά αιιά θαη ακείιηθηα, ππνκέλνληαο θαηά 

κέζν φξν γηα δχν ρξφληα. Ναη κελ, έλαο ιηγφηεξν έληνλνο δεζκφο κε ην ζχκα κεηξηάδεη 

ηνλ θίλδπλν βίαο, αιιά απφ ηελ άιιε, ιφγν ηεο εκκνλήο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

ζρέζε καδί ηνπ, αλ ληψζνπλ απφξξηςε, φρη κφλν αληηδξνχλ, άιια γίλνληαη θαη πνιχ 

επηθίλδπλνη
44

.  

 

Μία θνηλή δηάγλσζε ςπρηαηξηθήο αζζέλεηαο πνπ έρνπλ νη ζχηεο εδψ , είλαη ε νξηαθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο
93

. Ζ αληηκεηψπηζε ζε απηέο ηηο ππνζέζεηο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηελ ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο πγείαο κε 

πξνζεθηηθή ςπρηαηξηθή δηάγλσζε θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζή ηεο. 
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 Ο ηχπνο ΗΗ απνηειείηαη απφ ηα άηνκα πνπ δελ είραλ θακία επαθή  ή είραλ κία ηπραία επαθή κε 

ην ζχκα ηνπο
89

.  

 

Υσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 

 Γηώθηεο δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ (Public figure stalkers ή celebrity 

stalkers): είλαη εθείλνη πνπ θαηαδηψθνπλ ηνπο αλζξψπνπο, κε πςειφ ππφβαζξν ζηελ 

θνηλσλία θαη πνπ είλαη αλαγλσξίζηκνη, κε ηνπο νπνίνπο δελ είραλ θακία πξνγελέζηεξε 

ζρέζε. Οη θπλεγνί ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είλαη πην πηζαλφ λα είλαη γπλαίθεο πνπ 

παξελνρινχλ αξζεληθά ζχκαηα
89

. Φαίλεηαη λα είλαη ην πην παιηφ είδνο ησλ stalkers
44

.  

Έρνπλ ιηγφηεξν βίαηα πνηληθά κεηξψα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έγηλαλ γλσζηέο 

κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
89,44

. Έρνπλ πην πνιιέο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

ςπρσηηθνί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξείο νκάδεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζην ηζηνξηθφ 

ηνπο κία ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή. Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρεηξνηεξέςνπλ θαη ζα 

εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο, ην λα αλαδεηνχλ δειαδή αγάπε
44

. Λίγνη απεηινχλ ηα 

ζχκαηά ηνπο (18%) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Μφλν ην 14% κεηαβηβάδνπλ άκεζα ηελ 

απεηιή ζηνλ ζηφρν νη ίδηνη. Ζ ζπρλφηεηα βίαο είλαη εμαηξεηηθά ρακειή (2%), εηδηθά αλ 

ζπγθξηζνχλ κε ηνπο intimate stalkers (74%).  Μπνξεί φκσο απηά ηα ρακειά πνζνζηά 

βίαο λα νθείινληαη ζην γεγνλφο, φηη ηα ζχκαηα ιφγν ηεο ηδηφηεηαο ηνπο, 

πεξηηξηγπξίδνληαη απφ πςειήο αζθάιεηαο κέηξσλ, σζηφζν ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

παξηθηλεζκφο γηα ηηο αξρηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο ζπκβάιιεη ζε απηφ ην ρακειφ ξίζθν. 

Δίλαη δπλαηφ επίζεο, λα έρνπλ κία δπζθνιία  ζην λα θεξδίζνπλ κία θνληηλή απφζηαζε 

απφ ην ζχκα, ιφγσ ησλ ςπρσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Δλδερνκέλσο, λα πξνηηκήζνπλ , 

ηελ έκκεζε επαθή φπσο επηζηνιή ή ηειέθσλν, κεηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ 

θίλδπλν ηεο βίαο. Ο Melloy είρε ζεκεηψζεη φηη φηαλ νη stalkers ησλ δηάζεκσλ ζέινπλ λα 

θάλνπλ θαθφ ζην ζχκα, ην πξνγξακκαηίδνπλ θαηξφ θαη ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ζπλαίζζεκα  

(stalkers ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο)
94

. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ φπιν γηα λα 

δνινθνλήζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ζχκα απνξξίπηεη θαη 

ηαπεηλψλεη ηνλ ζχηε. 
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  Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξνζηαζία ηνπ ζηφρνπ, αθφκα θη αλ δελ δηαηξέρεη πςειφ θίλδπλν, ιφγνπ 

ηεο ρακειήο ηνπ ζπρλφηεηαο.  Οη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ρξεηάδεηαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ηνπ δξάζηε θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. Αθφκα, 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη κία αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο, 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πνζνζηά θηλδχλνπ. Ζ εηζαγσγή ηνπ επηθίλδπλνπ δξάζηε ζε 

θάπνην ίδξπκα, είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ βίαησλ 

θαηλνκέλσλ. 

 

 Άγλσζηνη  δηώθηεο (Private strangers): είλαη απηνί πνπ θαηαδηψθνπλ άηνκα, ηα 

νπνία δελ είλαη δεκνθηιείο πξνζσπηθφηεηεο θαη δελ έρνπλ θακία πξνγελέζηεξε ζρέζε 

καδί ηνπο. Απνηεινχλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ stalkers, κέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο 10%, ζπλήζσο απνηεινχκελνη απφ άλδξεο κε ζνβαξέο θαη επίκνλεο 

ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο
89,44

. Σαπηφρξνλα, πεξηζζφηεξν απφ 1/10 έρεη απηνθηνληθέο 

ηάζεηο
44

. Ληγφηεξν πηζαλφ είλαη λα θάλνπλ ρξήζε λαξθνηηθψλ
44

.  Οη κηζνί απφ απηνχο 

απεηινχλ, ελφζσ ζπάληα, απηνί νη ζχηεο είλαη καθξηά απφ ηελ θαινήζεηα κε κέρξη θ ην 

1/3 λα γίλεηαη βίαην κε θάπνηα ελέξγεηα, είηε ζην αληηθείκελν θαηαδίσμεο είηε ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ. Βέβαηα, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηελνχο δηψθηεο, έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. Με ηελ ζηνρνπνίεζε ελφο αλζξψπνπ πνπ είραλ απιά κία ηπραία 

πξνζσπηθή επαθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία κηαο ζρέζεο, πξνθχπηεη φηη απηή ε 

θαηεγνξία κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη θάηη κεηαμχ ησλ δηψθησλ δηαζήκσλ  

θαη ησλ  ζηελψλ θπλεγψλ. Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα είλαη γπλαίθεο. Δίλαη άκεζε θαη 

ζπρλά αθνινπζνχλ ην άιιν άηνκν. Απηφ πνπ ζέινπλ είλαη απιά λα έξζνπλ ζε επαθή 

καδί ηνπ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ.  

  Ο θίλδπλνο ππνηξνπήο είλαη κέηξηνο (25%), θαη αξγφο. Οη stalkers απηνί 

αληηκεησπίδνληαη κε ηελ επηθέληξσζε ζηελ αλάγθε γηα ςπρηαηξηθήο ζεξαπείαο  θαη 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο επέμαπηεο επηζπκίαο γηα θαηαδίσμε. Ζ χπαξμε πηζαλφηεηαο 

γηα βίαηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ην πςειφ πνζνζηφ ζνβαξήο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, 

ππνδειψλνπλ φηη θαη ηα δχν απηά είλαη απαξαίηεηα. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα είλαη έλαο 

βαζηθφο παξάγνληαο επηδείλσζεο ηνπ θηλδχλνπ βίαο ζε απηήλ ηελ κνξθή, ιφγν ηεο 
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έληαζεο ηεο θαηαδίσμεο θαη ηνπ παξάγνληα γηα ηελ βία, αθφκα θαη αλ ππάξρεη απνπζία 

πξνγελέζηεξεο ζρέζεο
95

. 

 

 

 

ΣΤΠΟ  Ι 

Με πξνγελέζηεξεο ζρέζεηο 

 

ΣΤΠΟ ΙΙ 

Υσξίο πξνγελέζηεξεο ζρέζεηο           

 

ηελνί δηψθηεο 

 

Γηψθηεο δηαζήκσλ 

  

Γηψθηεο απφ θχθιν γλσζηψλ  

 

                           Άγλσζηνη  δηψθηεο 

 

Οη Σχπνη ηνπ Recon ζπζηήκαηνο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο8 

 

  Ζ βηβιηνγξαθία ηνπ stalking δελ έρεη πηνζεηήζεη νκνηφκνξθα κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηππνινγίεο. Κάζε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη, θακία δελ κπνξεί λα βαζηζηεί πιήξσο ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε ηππνινγία γηαηί αθφκα θαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία , κία 

ηδηαίηεξε πεξίπησζε stalker κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο νξηζκνχο ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη θπλεγνί κε εξσηηθή εκκνλή ηεο Zona, κνηάδεη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ κε 

ηνπο θπλεγνχο δηαζήκσλ θαη ηνπο άγλσζηνπο θπλεγνχο  ηνπ Σχπνπ ΗΗ ηεο ηππνινγίαο ηνπ 

RECON. 
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4.6  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΧΝ SHERIDAN ΚΑΗ BOON 

 

 
Απηή ε θαηεγνξία  αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν, απφ ηηο εηδηθέο 

αξρέο  ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. πκπεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
82,8

: 

 

 Stalker κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξώελ ζπδύγνπ ή εξαζηή. Δδψ ν ζχηεο 

ρξεζηκνπνίεη ηερληθέο φπσο ηνλ ιεθηηθφ πξνπειαθηζκφ, θαζψο θαη ηνλ βαλδαιηζκφ ηεο 

ηδηνθηεζία ηνπ ζχκαηνο ή θαη πξάηηνληαο ςπρνινγηθή βία ζε άηνκν απηφ. 

 

intimate  
50% 

private stranger 
10% 

public figure 
27% 

acquaintance 
13% 

ΠΟΟΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
RECON 
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 Stalker βαζηζκέλνο ζηελ αγάπε. Δδψ ε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ γηα βηαηφηεηα είλαη 

ρακειφηεξε, γηαηί ην ζχκα, ζπρλά είλαη άγλσζην ή ζπκπσκαηηθά γλψξηκν ηνπ. Σν ζχκα 

παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ stalker ηνπ, ν νπνίνο έρεη αηζζήκαηα αγάπεο  πξνο απηφ θαη 

δελ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα πάξεη εθδίθεζε.  

 

 

 Stalker βαζηζκέλνο ζηελ παξαηζζεηηθή εκκνλή. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαληαζίσζε κηαο εμαηξεηηθήο θαη ηδηαίηεξεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ stalker θαη 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Θεσξεί φηη είλαη ζέκα ρξφλνπ, κέρξη νη επίκνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ λα 

θέξνπλ ηνπο δχν εξσηεπκέλνπο καδί. Οη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη είλαη άγλσζηνη ή 

ζπκπσκαηηθά γλσζηνί. Σέινο, πνιινί stalkers ησλ δηάζεκσλ, πηζαλφηαηα λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

 

 

 Stalker βαζηζκέλνο ζηνλ ζαδηζκό. Απηνί νη δξάζηεο απνθνκίδνπλ επραξίζηεζε 

απφ ηνλ θφβν θαη ηελ ηξνκνθξαηία πνπ πξνθαινχλ ζηα ζχκαηά ηνπο. Βξίζθνληαη ζε έλα 

ελεξγεηαθφ ηαμίδη θαη θνπβαιάλε κία πςειή δπλαηφηεηα θηλδχλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

 

5.1 ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΣΗΚΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ 

 

Παξελόριεζε:  

Ο φξνο παξελφριεζε αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ επηζεηηθήο θχζεσο. 

Πξφθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο, ελνριεηηθέο θαη απεηιεηηθέο, πνπ πξνζβάιινπλ θαη πξνθαινχλ 

θφβν θαη άγρνο ζε έλα άηνκν. Έπεηηα ηείλεη λα θιηκαθψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
96

.  Δίλαη 

θνηλψο αληηιεπηφ, φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο  είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη κπνξνχλ λα 

δηαηαξάζζνπλ ή λα αλαζηαηψζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Δίλαη δπλαηφλ ε κε ζθφπηκε ή 

παξεξκελεπηηθή ζπκπεξηθνξά λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα παξελφριεζεο.  

  Σα ζχκαηα ηεο παξελφριεζεο ζπλήζσο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην ζχλνιν άηνκα, ρακειψλ 

ηφλσλ θαη εζσζηξεθείο. Αθφκα, δχζθνια κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ζχηε ζην λα αζθεί κε επθνιία απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά. 

  Ο ζχηεο εκθαλίδεη χπνπιε, ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπφκελε επηζεηηθφηεηα πξνο ην ζχκα. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θηάλνπλ ζην ζεκείν λα παξελνρινχλ, είηε γηαηί ζέινπλ λα δείμνπλ 

δχλακε, είηε γηαηί ζέινπλ λα απνδείμνπλ φηη είλαη αλψηεξνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, είλαη αλαζθαιείο θαη έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε. 

 

Ζ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ  απνκφλσζε ην ζχκαηνο  

 Οη εθθξάζεηο θαη ραξαθηεξηζκνχο κε εκθαλή επηζεηηθφηεηα πξνο ην ζχκα  

 Οη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ιέμεηο 

 Σα πξνζβιεηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ζρφιηα ζε ηζηφηνπνπο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Οη εηθφλεο θαη ηα γθξάθηηη 

 Οη ρεηξνλνκίεο 

 Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηα θαθφγνπζηα αζηεία 
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5.2 ΔΗΓΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΔΧΝ 

 

Δθηφο απφ ην stalking, φπνπ είλαη έλα είδνο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε παξελφριεζε 

κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο αθφκα φπσο 
97

: 

 

 

 Bullying  

 

  O νξηζκφο ηεο ιέμεο bulling, πνπ ζεκαίλεη εθθνβηζκφο, αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ή ζηελ κείσζε αζζελέζηεξσλ αηφκσλ κηαο νκάδαο
98, 99

. Πξφθεηηαη γηα 

κία κνξθή ελεξγεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, φπνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο, φκσο  είλαη πην ζπρλφ θαη αηζζεηφ ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, εηδηθά αλακεηαμχ ησλ 

αγνξηψλ, ζηελ ειηθία ηνπ ζρνιείνπ
100

. ε γεληθά πιαίζηα ν εθθνβηζκφο είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγνο κε ηελ ειηθία ησλ αλζξψπσλ, δειαδή, φζν έλα άηνκν κεγαιψλεη θαη θαηά ζπλέπεηα 

σξηκάδεη, ηφζν κεηψλνληαη νη ηάζεηο άζθεζεο εθθνβηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
100

.  

  Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλα ή δηαθνξεηηθά άηνκα πθίζηαληαη θαη‟ εμαθνινχζεζε, ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα, άιια, άηνκα 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα ππεξαζπίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο
101

. Ζ ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη θαη είλαη ζπλερήο, αιιηψο κηα κεκνλσκέλε αξλεηηθή πξάμε δελ ηελ θαζηζηά 

σο bulling
101

.O εθθνβηζκφο, είλαη κηα ππνθαηεγνξία επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία θξηηήξηα. Πξψηνλ, ηελ ερζξηθή πξφζεζε ηνπ ζχηε. Γεχηεξνλ, ηελ 

αληζνξξνπία εμνπζίαο κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζχηε, δειαδή είηε ηελ δηαθνξά ειηθίαο, είηε 

ηελ ζσκαηηθή δχλακή, είηε ζε θάπνηα αλαπεξία πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζχκα
102

. Σξίηνλ, ηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξηφδν
103

.  

 

  Σν άηνκν πνπ αζθεί bulling ζε θάπνηνλ άιινλ, έρεη σο ζθνπφ λα πξνζβάιεη θαη λα πιεγψζεη 

ην ζχκα. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο κνξθήο ςπρνινγηθήο ή θαη ζσκαηηθήο παξελφριεζεο, είλαη ε 

απαξάδεθηε θξηηηθή, ε απνκφλσζε, νη θαθνινγίεο θαη νη  ζπκπεξηθνξέο πνπ εθθνβίδνπλ ή 
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ηξνκνθξαηνχλ ην άηνκν πνπ ηηο δέρεηαη. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσξίδεη γηα ην ζχκα, κε  ζθνπφ λα ην ληξνπηάζνπλ θαη λα ην ξεδηιέςνπλ
102

. 

 

 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη εθθνβηζκνχ
104

: 

 

1. Λεθηηθφο ή Πξνθνξηθφο εθθνβηζκφο : Πεξηιακβάλεη ζαξθαζηηθά ζρφιηα θαη 

πεηξάγκαηα, αλεπηζχκεηεο  ηειεθσληθέο θιήζεηο, αθαηάιιεια ζεμνπαιηθά ζρφιηα ή 

απεηιέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θφβν ζην ζχκα. 

 

2. Ο θνηλσληθφο εθθνβηζκφο, o νπνίνο πξνθαιεί πξνβιήκαηα  ζηε θήκε ή ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θάπνηνπ. Πεξηιακβάλεη δηάδνζε θεκψλ, πξνζβιεηηθά ζρφιηα 

δεκνζίσο θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε  ηνπ ζχκαηνο.  

 

3. Ο ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο : Πεξηιακβάλεη ρηχπεκα, ηζηκπήκαηα, ζπξψμηκν, 

ρεηξνλνκίεο θαζψο θαη βαλδαιηζκφ πεξηνπζίαο ηνπ ζχκαηνο. 

 

4. Cyberbullying: Δίλαη ν νπνηνζδήπνηε εθθνβηζκφο πνπ ζπκβαίλεη κε θάπνηα 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή. Πεξηιακβάλεη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηνπο 

ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, θαη ηα κελχκαηα θεηκέλνπ ζηα 

θηλεηά ηειέθσλα. Ζ δηαδηθηπαθή παξελφριεζε είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιήο κνξθέο 

ηνπ bulling, θαη απηφ,  ιφγσ, ηεο εμέιημεο ηεο θπβεξλνρψξαο.  

 

 

 εμνπαιηθή Παξελόριεζε  

 

  εμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ιεθηηθή, κε ιεθηηθή ή ζσκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ή κε απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
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αμηνπξέπεηαο ελφο αηφκνπ, ηδίσο κε ηελ δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, 

ηαπεηλσηηθνχ, ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο
105

. Δθηφο απφ ηε θπζηθή επαθή, φπσο ην θηιί, ην 

αγθάιηαζκα θαη ην άγγηγκα, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κε θπζηθή επαθή, φπσο ζεμνπαιηθέο 

παξαηεξήζεηο, αζηεία ζρφιηα θαη ρεηξνλνκίεο ή κε αλεπηζχκεηεο εξσηηθέο θαη αλήζηθεο 

πξνηάζεηο
106,107

. 

 

  H ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ βηψλεηαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  Τπάξρνπλ πνιχ ζπρλά ηέηνηα θξνχζκαηα, γηα ηελ αθξίβεηα ην 62% ησλ 

γπλαηθψλ θαη ην 61% ησλ αλδξψλ έρνπλ δερζεί έζησ θαη κία θνξά ζηελ δσή ηνπο θάπνην είδνο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

νη πεξηζζφηεξνη ζχηεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο κπνξεί λα έρνπλ αλεπάξθεηα ςπρηθήο θαη 

ζσκαηηθήο πγείαο
108

. Σα ζχκαηα θαη νη ζχηεο κπνξνχλ λα είλαη είηε άλδξεο είηε γπλαίθεο
109

 . Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ, φκσο, είλαη γπλαίθεο, ελψ ησλ ζπηψλ, άλδξεο. Αθφκα, ππάξρνπλ ζχηεο 

πνπ παξελνρινχλ θαη άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

 

  Μηα πξάμε ζεσξείηαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε φηαλ ε ζπκπεξηθνξά επηκέλεη , αλ θαη έλα 

κφλν πεξηζηαηηθφ ηεο παξελφριεζεο κπνξεί λα απνηειεί θαη απηφ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, θαη 

φηαλ ν δέθηεο/ηξηα έρεη μεθαζαξίζεη φηη ζεσξεί ηελ ζπκπεξηθνξά πξνζβιεηηθή.
 

 

Μνξθέο εθδήισζεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο : 

 

 Φξαζηηθή/Λεθηηθή ζπκπεξηθνξά – ζεμνπαιηθή παξελφριεζε φπσο: 

 Δξσηήζεηο πξνζσπηθέο γηα θνηλσληθή ή ζεμνπαιηθή δσή 

 εμνπαιηθά ζρφιηα γηα ην ζψκα, βιέκκα ή ληχζηκν 

 εμνπαιηθά ππνλννχκελα 

 Πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 εμηζηηθά ζρφιηα 

 

 Με θξαζηηθή ιεθηηθή εθδήισζε κέζσ ζπκπεξηθνξάο φπσο: 
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 Άγγηγκα ζηα ξνχρα, καιιηά ή άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο 

 Υεηξνλνκίεο 

 Τπνλννχκελα κέζσ θνηηαγκάησλ 

 Έθζεζε κέξσλ ηνπ ζψκαηνο 

 

 Γηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο – ειεθηξνληθά θαη έληππα κελχκαηα, ζεμνπαιηθήο 

θχζεσο πεξηερνκέλνπ, φπσο: 

 Γξάκκαηα 

 Email 

 Σειέθσλν 

 Άζεκλα ζρφιηα 

 Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή δσή 

 εμνπαιηθά ζρφιηα ζε ζπδήηεζε, γξάκκαηα, ζεκεηψζεηο 

 εμνπαιηθέο γεινηνγξαθίεο 

  Poster 

 Φσηνγξαθίεο θαη δηαθάλεηεο 

 

 

 

 

 

 Παξελόριεζε δηαθνξεηηθόηεηαο 

  Ζ αληίιεςε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ φηη φινη νη άλζξσπνη δελ είλαη ίζνη θαη φηη δελ έρνπλ φινη 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα έρεη σο αληίθηππν λα πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη λα παξελνρινχληαη άηνκα, ηα 

νπνία δελ πξνζαξκφδνληαη κε ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο. Σα ζχκαηα, δειαδή, είλαη άηνκα ή 

νκάδεο αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη δηαθνξεηηθνί. Απηά κπνξεί λα είλαη άηνκα κε δηαθνξεηηθφ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αδχλακα, φπσο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ειηθησκέλνη, θαη 

γεληθά κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ δηαθέξεη απφ ην ζχλνιν θαη ηα 

ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο. Δδψ  πεξηιακβάλεηαη θαη ε θπιεηηθή, ε ζξεζθεπηηθή, ε παξελφριεζε 

ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θαη ε παξελφριεζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ. 
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Φπιεηηθή Παξελόριεζε  

 

  Φπιεηηθή παξελφριεζε είλαη ε ζηνρνπνίεζε ελφο αηφκνπ, ιφγσ ηεο θπιήο ή εζληθφηεηαο ηνπ. 

Ζ παξελφριεζε απηή, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άζεκλεο ιέμεηο θαη πξάμεηο, ξαηζηζηηθά ζρφιηα, 

ρεηξνλνκίεο, εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα θάλνπλ 

ην ζηφρν λα αηζζάλεηαη ππνβαζκηζκέλν, ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ. ηνλ νξηζκφ ηεο θπιεηηθήο 

παξελφριεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξάμεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο, εζθεκκέλα, 

ή κε άιιν ηξφπν, πξνθαινχλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ θάπνηνπ ή ηνλ θάλνπλ λα ληψζεη αλεπηζχκεηνο 

ή πεξηζσξηνπνηεκέλνο εμαηηίαο ηεο θπιεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο
110

. Ζ θπιεηηθή παξελφριεζε έρεη 

πξννδεπηηθή θχζε, ζπρλά θιηκαθψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
111

. Μπνξεί λα αξρίζεη απφ 

αλφεηα πεηξάγκαηα θαη λα θαηαιήμεη ζε ζσκαηηθή βία
111

 .Δπηπιένλ, επεηδή ε θπιεηηθή θαη ε 

εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη ζπρλά εκθαλήο, απηή ε δηάζηαζε παξέρεη άθζνλεο επθαηξίεο 

γηα ζηφρεπζε θαη παξελφριεζε απφ άιινπο
112

. 

 

 

 

Θξεζθεπηηθή παξελόριεζε 

 

  Λεθηηθή, ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή παξελφριεζε ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ θάπνησλ αηφκσλ, 

επεηδή, επηιέγνπλ κηα πξαθηηθή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Σν άηνκν πνπ παξελνριεί, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί αλέθδνηα ή επηζεηηθά ζρφιηα θαηά ηεο ζξεζθείαο ηνπ αηφκνπ, ή λα 

πξνζπαζεί λα πείζεη θαη άιια άηνκα ή αθφκα κπνξεί λα πεξηνξίδεη ζην ζχκα ηελ ζξεζθεπηηθή 

ηνπ ειεπζεξία.
113 
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Παξελόριεζε θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ππόβαζξνύ 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξελφριεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηαμηθέο δηαθνξέο.  Αθνξά ηελ ιεθηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή παξελφριεζε αηφκσλ πνπ ζπλήζσο είλαη ρακειήο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο. Βέβαηα έρνπλ ππάξμεη θαη πεξηζηαηηθά παξελφριεζεο θαη 

ξαηζηζκνχ ζε άηνκα πνιχ πςειήο ηάμεο
112,114

.  

 

Παξελόριεζε ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 

Δίλαη απφ ηηο πην θνηλέο παξελνριήζεηο ηδηαίηεξα ζηελ ζρνιηθή ειηθία. Θχκαηα απηήο ηεο 

παξελφριεζεο είλαη άηνκα ιηπνβαξείο αιιά θαη ειιηπνβαξείο. Ζ παξελφριεζε, ζπλήζσο 

εθδειψλεηαη κε ιεθηηθή επίζεζε, εθθνβηζκφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ή απφξξηςε
115

. Σα 

άηνκα απηά έρνπλ εμειηρζεί σο πεδίν εζηίαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα
115

. Ο ζηηγκαηηζκφο αηφκσλ 

ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θαη ηνπ βάξνπο ηνπο, δελ ζέηεη κφλνλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο 

γηα κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή ιεηηνπξγία
116,117

 , αιιά ζέηεη θαη θηλδχλνπο γηα ηελ 

θιηκάθσζε ησλ παξελνριεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
112

.  

 

 

5.3 ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΔΧΝ ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ 

 

  Έρεη απνδεηρζεί φηη νη εκπεηξίεο παξελφριεζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πγεία θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ κε δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Οη εκπεηξίεο απηέο ζπλδένληαη κε έλα 

επξχ θάζκα αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλζεθψλ, ζπλεπψο, νη επηπηψζεηο είλαη αξθεηέο, 

ψζηε λα αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν ε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.  

Αξρηθά νη επηπηψζεηο αθνξνχλ ηελ ςπρηθή ηνπ εξεκία θαη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ. Γειαδή, 

θαηαπνλείηαη ζπλαηζζεκαηηθά, ιεηηνπξγεί κε αβεβαηφηεηα, ληψζεη ληξνπή θαη αγρψλεηαη. Δπίζεο 

θέξεη άδηθα ελνρέο, κεηψλεηαη ε απηνεθηίκεζε ηνπ θαη απνκνλψλεηαη.  
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  Λφγσ ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη, επεξεάδεηαη ε ςπρηθή ηνπ θαη ε ζσκαηηθή ηνπ πγεία. Δίλαη 

δπλαηφλ, λα δεκηνπξγεζνχλ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά δεηήκαηα πγείαο, φπσο είλαη ε θαηάζιηςε θαη 

δηάθνξα απηνάλνζα λνζήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο. Δπηπξφζζεηα, ην άηνκν ελδέρεηαη 

λα νδεγεζεί ζην θάπληζκα, ζην αιθνφι, ζηηο λαξθσηηθέο νπζίεο, θαζψο θαη ζηνλ 

απηνηξαπκαηηζκφ θαη ζηελ απηνθηνλία.
114

 

 

 

5.4 ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΝΔΧΝ 

 

Ο ριεπαζκφο, ην bulling θαη ε παξελφριεζε θπξηαξρνχλ, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, κεηαμχ ησλ 

λέσλ ζηηο κέξεο καο, θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν, ππάξρεη ηξνκεξή αλεζπρία γηα ηελ δεκφζηα πγεία
118-

128
. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά, επί ηνπ παξφληνο, βηψλνπλ παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελψ ην 

1/3 απφ απηά δέρνληαη πνιιαπινχο ηχπνπο παξελφριεζεο
114

. Βάζε παιαηνηέξσλ εξεπλψλ, φζνη 

λένη έρνπλ ππνζηεί bulling έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ
119,125

. Γηα παξάδεηγκα, έθεβνη πνπ είραλ δερζεί παξελφριεζε γηα 

ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο, θαηά κεγάιν πνζνζηφ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ρακειή απηνεθηίκεζε, θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα , θαη αλζπγηεηλέο 

ζπκπεξηθνξέο ειέγρνπ βάξνπ
120,124

. ηηο κέξεο καο, δελ απνηειεί έθπιεμε ε ζπκαηνπνίεζε 

παρχζαξθσλ ή ειιεηπνβαξψλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία, θαζψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 

θαηλφκελν απηφ έρεη απμεζεί αξθεηά κεηαμχ ησλ λέσλ
129

. 

Οη πην θνηλέο παξελνριήζεηο αλακεηαμχ ησλ  λέσλ, είλαη ε θπιεηηθή θαη ε παξελφριεζε 

ζσκαηηθνχ βάξνπο
114,112

. ηελ ζπλέρεηα, επέξρνληαη ε ζεμνπαιηθή θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

παξελφριεζε
112

.  ηελ θπιεηηθή παξελφριεζε, είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ζηα αγφξηα 

ζε ζχγθξηζή κε ηα θνξίηζηα
112,114

. Δλψ θάζε άιιν είδνο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηα 

θνξίηζηα
114

.  Παξάιιεια ηα θνξίηζηα δέρνληαη πεξηζζφηεξν ηελ παξελφριεζε ζσκαηηθήο 

δηάπιαζεο
116

. Δπίζεο, νη θνηηεηέο ή νη καζεηέο θπιεηηθψλ θαη ελζνηηθψλ κεηνλνηήησλ 

βξίζθνληαη ζε έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ζσκαηηθή βία
130

. Ζ έιιεηςε θπιεηηθήο 

πνηθηινκνξθίαο ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ απμάλεη πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ θίλδπλν
131

. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
  

 

 

6.1 ΘΤΜΑΣΑ ΣΟΤ STALKING 

 

Σα ζχκαηα ηνπ stalking, θπξίσο είλαη γπλαίθεο, ιεπθήο θπιήο θαη λεαξήο ειηθίαο. Κπξίσο είλαη 

δηαδεπγκέλα ή δελ έρνπλ παληξεπηεί πνηέ. Δπίζεο, έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη δελ 

είλαη επθαηάζηαηα. ηελ πιεηνλφηεηα, απηά, δέρνληαη ηελ παξελφριεζε γηα ιηγφηεξν απφ έμη 

κήλεο, ελψ, κφλν ην 10% , παξελνριείηαη γηα πάλσ απφ πέληε ρξφληα.
132 

 

 

 6.1.1 επηπηώζεηο ηνπ stalking ζηα ζύκαηα 

 

Τπάξρεη κία αλακελφκελε ζπλαηζζεκαηηθή ζπλέπεηα ζρεδφλ ζε νπνηνδήπνηε είδνο εγθιήκαηνο 

θαζψο ε εκπεηξία πνπ έδεζαλ ηα ζχκαηα ήηαλ απαίζηα
133,134

. Χζηφζν απηφ πνπ δηαθξίλεη ην 

stalking ζαλ έγθιεκα είλαη φηη ην ζχκα βξίζθεηαη ζε κία άγλνηα, δελ γλσξίδεη δειαδή πνηνο ην 

θαηαδηψθεη, πφζν θαθφ ζα ηνπ θάλεη θαη πφηε απηφο ν εθηάιηεο ζα ζηακαηήζεη
25

. Δπίζεο, ιφγσ 

ησλ επίκνλσλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ εηζβνιψλ, φπνπ απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαδίσμεο, ηα ζχκαηα εθηίζεληαη, θαηά θαλφλα, ζε πνιιέο κνξθέο θαη 

πεξηζηαηηθά ηεο παξελφριεζεο
135

.  

Αθφκε θαη φηαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε είλαη γλσζηή ή έληνλα χπνπηε, ην ζχκα 

αληηιακβάλεηαη φηη είλαη ιίγα απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη γηα λα εκπνδίζεη ηηο πνιιαπιέο 

παξελνριήζεηο
25

. Έηζη, ν θφξηνο ηεο θαθήο ςπρνινγίαο ζηε δσή ηνπ, ιφγσ ηνπ άγρνπο ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηεο θαηαδίσμεο, απνηειεί δηαξθψο έλαλ βξαρλά πνπ δελ γλσξίδεη πφζν ζα 

δηαξθέζεη. Αθφκε θαη φηαλ ν stalker ζα ζηακαηήζεη ή ζα θπιαθηζηεί, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε 

θνηλσληθή θαηαζηξνθή πνπ έρεη πξνθαιέζεη, ζηηγκαηίδεη ην ζχκα γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα
25

.  
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Σα θιηληθά ζχλδξνκα πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ζχκαηα θαηαδίσμεο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 

δηαηαξαρέο άγρνπο, θαηάζιηςε θαη εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηξαπκαηηθνχ θαη κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο, δεδνκέλνπ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα ζηακαηήζνπλ ηελ παξελφριεζε είλαη 

άθαξπεο
25,135,136

.  Γηαπηζηψλνληαη επίζεο ζχλδξνκα φπσο νη παξεηζθξεηηθέο αλακλήζεηο ησλ 

αλαδξνκψλ ζην παξειζφλ, ν εμαζζελεκέλνο χπλνο θαη ε απψιεηα φξεμεο
25,136

. Σα ζχκαηα 

γίλνληαη πνιχ επηθπιαθηηθά θαη απηφ, κπνξεί λα δηαξθέζεη αθφκε γηα πνιιά ρξφληα κεηά ην 

ηέινο ηνπ stalking πνπ είρε δερζεί, πεξηνξίδνληαο ηελ εκθάληζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ηελ 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ είρε ήδε ςπρνινγηθέο εππάζεηεο, πηζαλφλ λα επηδεηλσζνχλ απφ ην απμεκέλν 

άγρνο πνπ ηνπο δηαθαηέρεη
25

. Οη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζνβαξέο γηα ηα ζχκαηα ηνπ 

ζσκαηηθνχ stalking ή ηνπ cyberstalking, εμάιινπ απηά ζπλήζσο πεγαίλνπλ καδί
137,138,139

. 

Με βάζε ηελ πξν ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα απηνχ ηνπ είδνπο εγθιεκαηηθφηεηαο, ν  

Spitzeberg θαη ν Cupach ηo 2007, εληφπηζαλ δηάθνξεο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ην stalking ζηα 

ζχκαηα ηνπ
40

. 

o Γεληθέο δηαηαξαρέο: ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχκαηνο θαη ηεο     

ςπρνινγίαο ηνπ  

o Φπρηθή πγεία: αχμεζε ζπκνχ, άγρνο, θαηάζιηςε, θφβνο, παξάλνηα, θξίζεηο 

παληθνχ, άξλεζε θαη κεησκέλε απηνπεπνίζεζε (ην ζχκα δελ πηζηεχεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη 

θαη ακθηβάιεη γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπ), ελνρή, ληξνπή ή ακεραλία, καηαίσζε, ζιίςε, 

o Γηαλνεηηθή πγεία: ζχγρπζε, δπζπηζηία, κεησκέλε απηνεθηίκεζε, απηνθηνληθφο 

ηδεαζκφο 

o σκαηηθή πγεία: κεησκέλε φξεμε, θαηάρξεζε νπζηψλ, αλζπγηεηλφο ηξφπνο δσήο, 

Γηαηαξαρέο χπλνπ, εθηάιηεο, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, αίζζεκα θνχξαζεο, 

γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, δηαθπκάλζεηο ηνπ βάξνπο, δεξκαηνινγηθά εξεζίζκαηα, 

πνλνθέθαινη, δάιε, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, απμεκέλνη θαξδηαθνί παικνί θαη 

εθίδξσζε 

o Κνηλσληθή πγεία: επίδξαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ ζχκαηνο  

o Δπηπηψζεηο ζηελ αληνρήο: αλ θαη πην ζπάλην, απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζην ζχκα λα αληέμεη θαη λα μεπεξάζεη ηελ δνθηκαζία ηνπ stalking. 
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Σν κέγεζνο ηνπ βαζκνχ ησλ παξεπφκελσλ πνπ θπξηεχνπλ ηα ζχκαηα, εθηφο απφ ην πνζνζηφ θαη 

ην είδνο ηνπ stalking πνπ δέρνληαη, εμαξηάηαη θαη απφ ην πσο ζα ην δηαρεηξηζηνχλ ηα πξφζσπα 

ζην ζηελφ ηνπ θχθιν θαη ην πψο ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε νη επαγγεικαηίεο πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ ππφζεζε. 

Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο , ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηεο αζηπλνκίαο, 

ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελδέρεηαη λα αληηδξάζνπλ κε ζθεπηηθηζκφ 

θαη δπζπηζηία ζηηο αλαθνξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ stalking.  Δλψ άιινη, κπνξεί λα έρνπλ ιίγα 

λα πξνζθέξνπλ, απφ ηελ άπνςε ζπκβνπιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ stalkers. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη, ππάξρεη έιιεηςε απφ πξνζσπηθφ, ζε ηέηνηα επαγγέικαηα, πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ 

δπλακηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
135

.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, φηη ε ππνζηήξημε ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θίισλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ην ζχκα θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ. Τπάξρεη φκσο, έλα ελδερφκελν, ηα άηνκα ηνπ 

ζηελνχ ηνπ θχθινπ, πνπ ζηελ αξρή ηνλ ππνζηήξηδαλ, ζε φιν απηφ πνπ βηψλεη, έπεηηα λα 

απνζπξζνχλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο, θαη ελ ηέιε ην ζχκα 

λα επεξεάδεηαη απφ απηφ θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σα άηνκα απηά, απφ ηελ άιιε, ληψζνπλ 

καηαησκέλνη κε ηελ αληθαλφηεηά ηνπο, γη‟ απηφ θηφιαο έρνπλ πεξηγξάθεη σο δεπηεξεχνληα 

ζχκαηα ηνπ stalking
140

.  

 

 

 6.1.2 Αληίδξαζε ησλ ζπκάησλ 

 

Κάζε άλζξσπνο ιεηηνπξγεί θαη ζθέθηεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν δηθφ ηνπ ηξφπν, έηζη θαη θάζε 

άηνκν πνπ δέρεηαη ηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ stalking αληηδξά κε βάζε ηελ δηθή ηνπ 

βνχιεζε θαη ηελ δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο πξάμεηο, πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πσο αληηδξνχλ ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκάησλ. 

Μεξηθά ζχκαηα δξνπλ θηλνχκελα κε ηηο ηαθηηθέο ηνπ stalker, δειαδή πξφθεηηαη γηα 

πξνηηζέκεζα ζχκαηα πνπ αζψα επηρεηξνχλ λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα ηθεηεχζνπλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνλ άλζξσπν πνπ ηα θπλεγά ψζηε λα ηνλ πείζνπλ λα δηαθφςεη ηελ 
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παξελφριεζε ελαληίνλ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε φκσο, πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί ηειείσο 

αληίζηξνθα, εηδηθφηεξα ζε νξηζκέλεο νκάδεο δξαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο love obsessional 

stalkers, απηφ ηνπο θξαηά ηελ θιφγα ηεο ειπίδαο δσληαλή θαη ζεσξνχλ φηη αλ επηκείλνπλ θαη 

άιιν, ζα θαηαιάβεη ην ζήξακά ηνπο ηα κέγηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη γηα απηφ. Αθφκε έλα 

παξάδεηγκα, είλαη ε νκάδα ησλ  intimate stalkers, φπνπ απηφ ζα ηνπο έδηλε κία πξφζζεηε δχλακε 

λα ζπλερίζεη ηελ παξελφριεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ. 

Τπάξρνπλ επίζεο ζχκαηα, πνπ αληηδξνχλ ελάληηα ζηελ ηαθηηθή ηνπ δξάζηε. Οπζηαζηηθά, δξνπλ 

κε απνθαζηζηηθφηεηα, κε ζθνπφ λα απνζαξξχλνπλ ηνλ stalker ηνπο. πλήζσο, ηα ζχκαηα 

επηιέγνπλ απηήλ ηελ ηαθηηθή, αθνχ πξψηηζηα θαηαιάβνπλ φηη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο δελ 

απέδσζαλ, νπφηε ρξεηάδνληαη θάηη δξαζηηθφηεξν. Σν ζχκα αξρίδεη ηηο απεηιέο, ηνλ εθθνβηζκφ, 

ηελ βία, ελαληίνλ ηνπ ζχηε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεηνχλ ηελ βνήζεηα θάπνην ηξίηνπ, φπσο 

θάπνηνλ απφ ηνλ ζηελφ δηαπξνζσπηθφ θχθιν ηνπ ή δεηνχλ απφ θνξείο ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

λα παξέκβνπλ. Οη άκεζεο απεηιέο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ζχκαηνο,  είλαη γεληθά 

απνζαξξεκέλεο. Πξψηνλ, επεηδή εληζρχνπλ ζεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπλεγνχ, δηφηη ηψξα 

αληηιακβάλεηαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ζηελ δσή ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Γεχηεξνλ, επεηδή κεξηθνί 

stalkers  εμνξγίδνληαη θαη επηδηψθνπλ άκεζα  λα θιηκαθψζνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο, έσο φηνπ 

λα θζάζνπλ αθφκα θαη ζηελ ζσκαηηθή παξελφριεζε. 

Άιινη άλζξσπνη, ζχκαηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο , επηδηψθνπλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

άηνκν πνπ παξεκβαίλεη αξλεηηθά ζηελ δσή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηεο ησλ ζπκάησλ λα 

εμαθαληζηνχλ απφ ηα ίρλε ηνπ δξάζηε, αιιάδνληαο δηεχζπλζε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

απελεξγνπνηψληαο ηα social media, αιιάδνληαο ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα, δηαθφπηνληαο ηελ 

έμνδν απφ ην ζπίηη ηνπο κφλα, αθφκα θαη  αιιάδνληαο θαηνηθία ή εξγαζία. Γπζηπρψο φκσο, ιφγν 

ηεο θαθφβνπιεο εκκνλήο ησλ stalkers, απηνί κπνξνχλ εχθνια λα εληνπίζνπλ μαλά ηνλ ζηφρν 

ηνπο θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ παξελφριεζε. Αθφκε πην εχθνιε δηαδηθαζία, απνηειεί γηα ηνπο 

γλσζηνχο ησλ ζπκάησλ δξάζηεο, φπσο θάπνηνο πξψελ ζχληξνθνο ή θάπνηνο απφ ην εξγαζηαθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. Απηφ αηηηνινγείηαη κε ην φηη, νη δξάζηεο γλσξίδνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

άηνκν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη ηελ δσή ηνπο. 

Έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ δνπλ κε απηφλ ηνλ εθηάιηε, θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίζνπλ 

ην πξφβιεκα κέζσ ηεο άξλεζεο θαη ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο. Γειαδή , θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο λα αγλνήζνπλ ην πξφβιεκα, κε ην λα ρξεζηκνπνηνχλ θάξκαθα , λα θάλνπλ 
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ςπρνζεξαπεία, λα αζρνινχληαη κε άθζνλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα κελ ζθέθηνληαη ηελ 

παξελφριεζε πνπ δέρνληαη , θαζψο επίζεο θαη λα αξρίζνπλ ηελ ρξήζε νπζηψλ θαη αιθνφι. Σν 

λα θάλεη έλα ζχκα πξάγκαηα γηα λα μερληέηαη, είλαη ζεηηθφ κφλνλ, φηαλ ηαπηνρξφλσο πξνζπαζεί 

λα απνζαξξχλεη ηνλ δξάζηε. Σν αληίζεην, είλαη πηζαλφ λα απνβεί κνηξαίν, γηαηί βξίζθνληαη ζε 

επάισηε ζέζε. πγθεθξηκέλα, κεηψλεηαη ε επαγξχπλεζή ηνπ, ειαηηψλεηαη ε απνθαζηζηηθφηεηά 

ηνπ γηα λα βξεη θάπνηα ιχζε ζην πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα γίλεηαη φιν θαη πην εχθνιν ζηνλ 

stalker λα ζπλερίζεη. 

Σέινο, ππάξρνπλ άηνκα φπνπ φηαλ δέρνληαη παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ην stalking, 

δεηνχλ ηελ βνήζεηα απφ άιια άηνκα φπσο ζπγγεληθά ή θηιηθά πξφζσπα, ςπρνιφγνπο θαη πνιιέο 

θνξέο απεπζχλνληαη ζην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ ζπκάησλ, 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ αζηπλνκία θάπνηα ζηηγκή, θαη αλ ην ζχκα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν stalker, 

απηφ πνπ ζπλίζηαηαη είλαη λα πξνβεί ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα, φκσο ην αξλεηηθφ ζε απηφ είλαη φηη 

είλαη απαξαίηεηεο νη απνδείμεηο άκεζεο απεηιήο. Χζηφζν, πεξίπνπ ην 15% ηελ stalkers κπνξεί 

λα είλαη ηφζν δηαηαξαγκέλν ςπρνινγηθά θαη ακείιηθην, πνπ ειάρηζηνη ζθέθηνληαη ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ κέηξσλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θπλεγνχλ ηα ζχκαηα. Δπηπξνζζέησο, βξίζθνπλ άιινπο 

έμππλνπο ηξφπνπο γηα λα παξελνρινχλ. 
25 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαηαδίσμε δελ ζπλίζηαηαη ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, αιιά είλαη κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία
141

. Ζ θαηαδίσμε κπνξεί λα είλαη κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία γηα ηα ζχκαηα, ηα 

νπνία ζέηνπλ ζε θίλδπλν ςπρνινγηθφ ηξαχκα θαη πηζαλή ζσκαηηθή βιάβε. Σν stalking είλαη κηα 

κνξθή ςπρηθήο επίζεζεο, ζηελ νπνία ν δξάζηεο επαλεηιεκκέλα θαη αλεπηζχκεηα δηαηαξάζζεη 

ηνλ θφζκν ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο ηνπ, κε ηνλ νπνίν δελ είρε ζρέζε ή δελ έρεη πιένλ
141

. 
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 6.1.3 Ση πξέπεη λα θάλεη ην ζύκα  

 

Σα ζχκαηα ηνπ stalking, φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε, παληθνβάιινληαη θαη πνιιέο 

θνξέο αληηδξνχλ κε ιάζνο ηξφπν, πξνθαιψληαο θη άιιν ηνλ stalker ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο, 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηξφπνη γηα λα δηεθπεξαησζεί επθνιφηεξα ην θαηλφκελν απηφ, πνπ 

απνηειεί εθηάιηε ηνπο. 

 

πκβνπιέο γηα ην ζύκα: 

Καζφινπ επαθέο κε ηνλ δξάζηε: αθνχ ν ζχηεο εηδνπνηεζεί απφ ην ζχκα, κε επγεληθφ, μεθάζαξν 

θαη ήξεκν ηξφπν, φηη ε πξνζνρή ηνπο είλαη αλεπηζχκεηε θαη φηη πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, έπεηηα 

απηφ, νη ζπγγελείο θαη νη θίινη ηνπ πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θάζε επαθή κε ηνλ δξάζηε γηα λα 

κελ δψζνπλ άιια δηθαηψκαηα. Δίλαη αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί φηη
142

: 

 ν δξάζηεο δελ πξέπεη λα  απεηιεζεί απφ θαλέλαλ εκπιεθφκελν 

 πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη ε αζηπλνκία έρεη ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα 

 εάλ ε επαθή κε ηνλ δξάζηε είλαη απαξαίηεηε, γηα παξάδεηγκα πξψελ ζχδπγνο γηα 

ζέκαηα ηέθλσλ, πξέπεη νη ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη ελ φπνηνλ ηξίηνπ 

 εάλ ππάξμεη ηπραία επαθή, ην ζχκα λα κελ παξνπζηάζεη θαλέλα απνιχησο 

ζπλαίζζεκα θαη λα απνκαθξπλζεί 

 εάλ ν δξάζηεο πξνζπαζήζεη λα πιεζηάζεη  ην ζχκα, πξέπεη λα βξεη έλα αζθαιέο 

κέξνο λα βξίζθεηαη θαη λα θαιέζεη ηελ άκεζε δξάζε 

 

Δλεκέξσζε ηξίησλ πξνζψπσλ: αλ θαη πνιιά ζχκαηα είλαη απξφζπκα λα κηιήζνπλ ζε άιινπο, 

είλαη ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη γχξσ απφ ην ζχκα λα έρνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε. 

Έηζη, κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη αθνχζηα, πιεξνθνξίεο  γηα απηφ θαη ηελ δσή ηνπ. 

Αθφκα, κπνξεί λα παξέρνληαη ζην ζχκα παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ψζηε λα πξνιάβεη λα 

πξνζηαηεπηεί. Καη ηέινο, ε ππνζηήξημε, ηνπ είλαη απαξαίηεηε. 
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Σα ζχκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο: είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη γίλεηαη κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο  

 λα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθεηαη ν πην θνληηλφ αζηπλνκηθφ ηκήκα απφ ην ζπίηη ηνπο 

 ιίζηα ρξήζηκσλ ηειεθψλσλ ζηελ γξήγνξε θιήζε 

 αιιαγή αξηζκνχ ηειεθψλνπ θαη πξνζνρή ζηα άηνκα πνπ ην δίλεη 

 λα έρνπλ αλαγλψξηζε θιήζεσλ ζηελ ζπζθεπή ηειεθψλνπ ηνπο 

 έμνδνο κε ζπλνδεία ην βξάδπ θαη φρη ζε απνκνλσκέλα κέξε 

 έιεγρνο γηα ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο θαη θιείζηκν ηνπ GPS 

 αιιαγή θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο αλ ρξεηαζηεί 

 αζθάιεηα ζπηηηνχ απαξαίηεηε, πξνζηαζία ζηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη 

ζπλαγεξκφ 

 χπαξμε ζθχινπ ζην ζπίηη 

 πξνζηαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 ελεκέξσζε αζηπλνκίαο 

 ζπλεδξίεο κε ςπρνιφγνπο 

 

πιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ: ε απφδεημε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

κηαο ππφζεζεο stalking θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηεζνχλ φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 Καηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ ζε έλα ηεηξάδην κε εκεξνκελία, ψξα θαη πνηνη ήηαλ νη 

ηπρφλ κάξηπξεο 

 Να θξαηά κία κηθξή θσηνγξαθηθή κεραλή πάληα  

  Να πξνζηαηεχεη ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα 

 Να θξαηά φια ηα κελχκαηα, ηηο θιήζεηο, ηα δψξα πνπ δέρεηαη 
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6.2 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ STALKING 

 

  Ζ λνκνζεζία θαηά ηνπ stalking εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 1990 ζηελ Καιηθφξληα. Έθηνηε, νη 

πεξηζζφηεξεο αγγιφθσλεο έλλνκεο ηάμεηο έρνπλ εηζάγεη θάπνηα κνξθή λνκνζεζίαο πνπ 

απαγνξεχεη ηε ζπκπεξηθνξά παξελνριεηηθήο παξαθνινχζεζεο, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε 

θαηαδίσμε είηε ηε ιέμε παξελφριεζε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ελ ιφγσ  ζπκπεξηθνξά
143 

. 

Οξηζκέλεο ρψξεο πνπ δελ είλαη αγγιφθσλεο, ηδίσο ζηελ Δπξψπε, εηζήγαγαλ πξφζθαηα 

λνκνζεζία θαηά ηνπ stalking . 

   Δμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηπηψζεσλ ηνπ 

stalking θαη ππφ ην πξίζκα ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθήο πξφλνηαο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ςήθηζε ην 2011 ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, γλσζηή σο θαη  «χκβαζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο»,  επηζπκψληαο λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα
144

. χκθσλα κε ην άξζξν 34, 

«ηα θξάηε πνπ πηνζέηεζαλ ηε ζχκβαζε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο εζθεκκέλεο ελαζρφιεζεο κε 

απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά άιινπ πξνζψπνπ, πξνθαιψληαο ηνλ θφβν γηα ην ίδην ην πξφζσπν 

ή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ»
144

. Δπεμεγεκαηηθά, ηα θξάηε απηά είλαη ππνρξεσκέλα λα εηζάγνπλ ζηηο 

εζληθέο ηνπο έλλνκεο ηάμεηο ηέηνηεο πξφλνηεο, νη νπνίεο λα πνηληθνπνηνχλ, δειαδή λα θαζηζηνχλ 

πνηληθφ αδίθεκα ηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά
144

. 

  Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ππέγξαςε ηελ χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηεο 16/06/2015
144

. 

Όκσο εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ Κνηλνβνχιην ε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα πνηληθνπνίεζε 

ηεο παξελφριεζεο (harassment) θαη ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (stalking) ην 2017. Ζ 

Διιάδα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο πνπ ππέγξαςε απηή ηε ζχκβαζε, φκσο πνηέ δελ 

πξνρψξεζε ζεζκνζέηεζε ελφο επίζεκνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

απφ stalking. 

 

ηνηρεία ζηε Ννκνζεζία θαηά ηνπ stalking : 

  Ζ λνκνζεζία θαηά ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο απνζθνπεί  ζηελ απαγφξεπζε 

επαλαιακβαλφκελσλ αλεπηζχκεησλ κνξθψλ επαθήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ γελλνχλ ηνλ θφβν 
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ζηνλ απνδέθηε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μία απφ ηηο πξσηαξρηθέο αηηίεο ηεο λνκνζεηηθήο 

κέξηκλαο  αλαθνξηθά κε ηνπο πξψηκνπο λφκνπο θαηά ηεο βίαο ήηαλ ε πξφιεςε ηεο βίαο. πρλά ε 

λνκνζεζία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζληθή έλλνκε ηάμε εηζήρζε χζηεξα απφ κηα δνινθνλία ή 

επίζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε θαηαδίσμε ή κε πίεζε νκάδσλ πνπ αζθείηαη 

ζηνλ ελδννηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (ελδννηθνγελεηαθή βία). Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο βιάβεο πνηθίιινπλ ζηελ 

εθάζηνηε έλλνκε ηάμε, νη λφκνη πνπ πξνθχπηνπλ δηαθέξνπλ επίζεο ζεκαληηθά. Χο εθ ηνχηνπ, 

δελ ππάξρεη θαλέλαο λφκηκνο- επίζεκνο νξηζκφο ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαδίσμεο θαη θακία 

απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε πνηλή. ε πνιιέο ρψξεο ε θαηαδίσμε εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη 

κφλν σο κνξθή ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
143

 

  Aξρηθά, πξνέθπςαλ αμηνζεκείσηνο πξνβιεκαηηζκφο θαη  ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ 

λφκσλ θαηά ηνπ stalking. Πνιινί ηζρπξίδνληαλ φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

ζπκάησλ ηνπ stalking δελ ήηαλ απαξαίηεην ή αθφκε φηη ήηαλ ππεξβνιηθά επξχ ρσξίο δειαδή 

ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ άιινη πξέζβεπαλ φηη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα παξαβηάδνηαλ. Καηά 

ζπλέπεηα,  απηφ νδήγεζε ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ λφκσλ απφ πνιιέο έλλνκεο ηάμεηο, ψζηε ε 

λνκνζεζία λα θαηαζηεί πην ζπγθεθξηκέλε. Δλψ νη λφκνη πεξί θαηαζηνιήο ήηαλ αξρηθά 

ακθηζβεηήζηκνη, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ε ζπδήηεζε έρεη ακβιπλζεί θαη ηα  

πεξηζζφηεξα δηθαηνδνηηθά φξγαλα έρνπλ ζεζπίζεη λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο παξελνριεηηθήο παξαθνινχζεζεο. Παξφιν πνπ θάζε δηθαηνδνζία νξίδεη φηη ε θαηαδίσμε 

είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθή, νη πεξηζζφηεξνη λφκνη θαηά ηεο θαηαδίσμεο απαηηνχλ σο 

πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ηξία θξίζηκα ζηνηρεία γηα λα δηαπηζησζεί 

ε παξάβαζε: ε ζπκπεξηθνξά, ε πξφζεζε θαη ε αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο. 
143 

 

  πκπεξηθνξά : Ζ ζπζηεκαηηθή παξελνριεηηθή παξαθνινχζεζε πθίζηαηαη φηαλ ν stalker 

επηδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο πξάμεηο. Όια ηα θαηαζηαιηηθά θαηαζηαηηθά 

νξίδνπλ απηέο ηηο πξάμεηο κε θάπνην ηξφπν, αλ θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη κέζνδνη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο stalker πνηθίιινπλ. ηηο πεξηζζφηεξεο δηθαηνδνζίεο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπζηεκαηηθήο θαηαδίσμεο είλαη  έλα επαλαιακβαλφκελα πηνζεηεκέλν κνηίβν 

θαη φρη κηα κεκνλσκέλε θαη απνζπαζκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ εθάζηνηε έλλνκε ηάμε ηηο 

πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθά εληφο ηεο λνκνζεζίαο. ε νξηζκέλεο παξαβηάζεηο θαίλεηαη απηφ λα 
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πξνθχπηεη φηαλ ν δξάζηεο έρεη εηζβάιεη ζην ζχκα «επαλεηιεκκέλα» ή «ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πεξηπηψζεηο», ελψ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο, φπσο «έλα κνηίβν ζπκπεξηθνξάο» ή «κηα 

ζεηξά πξάμεσλ», γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θαηαδείμνπλ αθξηβψο απηήλ ηελ έλλνηα ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ, παξάλνκσλ ελεξγεηψλ παξαθνινχζεζεο.
143 

  Οξηζκέλεο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο (π.ρ. Καιηθφξληα, Ζλσκέλν Βαζίιεην [εθηφο ηεο θσηίαο], 

Ηηαιία) δελ πξνζδηνξίδνπλ πεξαηηέξσ θαη κε ζαθή ηξφπν ην κνηίβν ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

παξελφριεζεο. Χζηφζν, άιιεο (π.ρ. Μίζηγθαλ, νη πεξηζζφηεξεο απζηξαιηαλέο ρψξεο, ε Νέα 

Εειαλδία) δειψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηη είδνπο ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη stalking ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαδίσμεο. πλήζσο, νη απαγνξεπκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζχκαηνο, ηελ επαθή κε ην ζχκα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηελ παξελνριεηηθή επηηήξεζε ηνπ ζχκαηνο, ηελ παξνπζία θαη πξνζβνιή 

ηνπ stalker ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ζχκαηνο, ή αθφκε θαη ελαπφζεζε πξνζβιεηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ. Καζψο ε ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί  ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηνί νη 

ηχπνη λφκσλ θαηά ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαηαδίσμεο ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ή ηελ παξέκβαζε ηνπ ζχηε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ζχκαηνο σο ηχπνη ζπκπεξηθνξάο θαηαδίσμεο (cyber-stalking). Οη λφκνη ηεο θαηαδίσμεο είλαη εθ 

πξνζέζεσο εμαηξεηηθά επξείο ψζηε λα κελ πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σέινο, θξίλεηαη άμην 

ιφγνπ φηη ζε πνιιέο έλλνκεο ηάμεηο, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ειάρηζηα ελνριεηηθέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο παξελνριεηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηψθνληαη πνηληθά.
143 

  Πξόζεζε : Μία απφ ηηο πην ακθηιεγφκελεο θαη δχζθνιεο πηπρέο απηψλ ησλ λφκσλ είλαη ε 

πξφζεζε ηνπ δξάζηε ζην αδίθεκα ηεο θαηαδίσμεο. Γεληθή αξρή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη γηα λα είλαη θάπνηνο έλνρνο γηα εγθιεκαηηθή πξάμε, ν δξάζηεο πξέπεη είηε λα έρεη 

ζθνπφ λα δηαπξάμεη ην έγθιεκα είηε, αλ δελ έρεη ηε πξφζεζε , λα έρεη ελδερφκελν θαη έκκεζν 

δφιν κέζσ απηήο ηνπ  ηεο ζπκπεξηθνξάο
143

. ε νξηζκέλεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απαηηείηαη 

κφλν γεληθή πξφζεζε (π.ρ. ν δξάζηεο εζεινληηθά ή εζθεκκέλα εκπιέθεηαη ζε παξάλνκεο 

ελέξγεηεο), ελψ ζε άιιεο απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο (π.ρ. εθηφο απφ ηηο πξάμεηο ηνπο 

πνπ είλαη εζεινληηθέο, ν δξάζηεο πξέπεη λα είρε ζπγθεθξηκέλε πξφζεζε, φπσο λα πξνθαιέζεη 

θφβν ή αλεζπρία ζην ζχκα). Οη πεξηζζφηεξνη λφκνη απαηηνχλ είηε φηη ν δξάζηεο λα έρεη σο 

ζηφρν λα παξελνριήζεη ή λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην ζχκα, είηε λα ζθεθηεί ζπλεηδεηά θαη κε 

δφιν φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη βιάβε (δειαδή, ζα έπξεπε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη απηφ πνπ θάλεη ζα πξνθαινχζε βιάβε )
143

. 
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   Σν γεγνλφο ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θαη πξφθιεζεο βιάβεο  ζε κηα εγθιεκαηηθή 

ελέξγεηα stalking είλαη θάπσο πξνβιεκαηηθή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Κάπνηνη δξάζηεο δελ 

έρνπλ θακία πξφζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ θφβν ή αλεζπρία ρξεζηκνπνηψληαο απξεπείο ή 

εζθαικέλεο κεζφδνπο γηα λα «ρηίζνπλ» κηα ζρέζε κε ην ζχκα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  νη 

stalkers ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθφ θφβν ζηα ζχκαηά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαηά ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παξελνριεηηθήο παξαθνινχζεζεο. Οξηζκέλεο έλλνκεο ηάμεηο  αληηκεησπίδνπλ απηφ ην 

πξφβιεκα πηνζεηψληαο έλα «ειάρηζην ίρλνο  πξνζέζεσλ». ε απηά ηα πιαίζηα δελ ππάξρεη 

αλάγθε λα απνδεηρζεί φηη ν δξάζηεο ζθφπεπε λα πξνθαιέζεη θφβν. Αληίζεηα, εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ ηέηνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εχινγν θφβν ζε έλαλ ινγηθφ 

άλζξσπν, είλαη απαξαίηεην κφλν φηη ν δξάζηεο ζθφπεπε λα δηαπξάμεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε πνπ 

πξνθάιεζε θφβν (π.ρ. λα αθνινπζήζεη ή λα θάλεη πνιιέο ηειεθσληθέο θιήζεηο). ε απηέο ηηο 

έλλνκεο ηάμεηο, ε εληχπσζε ηνπ ζχκαηνο, ε επαισηφηεηά ηνπ θαη νη επαηζζεζίεο ηνπ έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ αδηθήκαηνο, θαη φρη ε πξφζεζε ηνπ δξάζηε. Απηφ 

θαζηζηά ηελ παξελνριεηηθή θαηαδίσμε νπζηαζηηθά κνλαδηθή ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη κηα 

εγθιεκαηηθή πξάμε κε έλα ζηνρνπνηεκέλν ζχκα, αξθεηά  δηαθνξεηηθφ απφ ηα πεξηζζφηεξα άιια 

πνηληθά αδηθήκαηα.
143 

  Αληίδξαζε ζύκαηνο: ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο, ην ηειηθφ  απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ 

δηεξεπλά ε λνκνζεζία θαηά ηνπ stalking είλαη ε αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Δπεηδή έλα επεηζφδην παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζρεηηθά 

αβιαβείο ζπκπεξηθνξέο, νη λνκνζέηεο ζπρλά απαηηνχλ ην ζχκα λα γλσξίδεη θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηε ζπκπεξηθνξά σο απεηιεηηθή ή εθθνβηζηηθή. Απηφ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη  

αθελφο εληφο ελφο ππνθεηκεληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ην ζχκα αηζζάλεηαη θφβν ή αλεζπρία 

(δειαδή, ην ζχκα λα αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά δπζθνξία απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαδίσμεο) 

θαη αθεηέξνπ εληφο ελφο αληηθεηκεληθνχ πιαηζίνπ ππφ ην νπνίν ην άηνκν πνπ πθίζηαηαη ηε 

ζπζηεκαηηθή παξελφριεζε είλαη ινγηθφ θαη ςπρηθά πγηέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

λνκνζέηεο ζπλαπνθάζηζαλ φηη ν θφβνο ή ε βιάβε δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε δηαπίζησζε ηνπ αδηθήκαηνο. Ο Βηθησξηαλφο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ζεκείσζε ην 2003, φηαλ 

ηξνπνπνίεζε ηνλ λφκν γηα ηελ άξζε ηνπ ζηνηρείνπ αληίδξαζεο ηνπ ζχκαηνο, φηη "ε πξφζεζε ηνπ 

δξάζηε λα πξνθαιέζεη θφβν είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα θαζηζηά ηε 

ζπκπεξηθνξά εγθιεκαηηθή. Σν γεγνλφο φηη o ζηφρνο ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαδίσμεο γίλεηαη ελ 
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αγλνία ή δελ πξνθαιεί εχθνια ηνλ θφβν  δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε δίσμε ηνπ αδηθήκαηνο»
 

143
. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
   

 

 

7.1 ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

Ζ θνηλνηηθή λνζειεπηηθή, είλαη ν θιάδνο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ν νπνίνο ζπλδπάδεη 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη δεμηνηερλίεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί κε ζηφρν, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ πγείαο αηφκσλ θαη νκάδσλ ηεο θνηλφηεηαο, εθηφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ρψξνπ.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ηεο λνζειεπηηθήο, δνπιεχεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ ή ησλ 

νκάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ
145

. 

 Σελ πξφιεςε ηεο λφζνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ εμέιημεο ηεο 

 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο λφζνπ  

 Δμαζθάιηζε επηδέμηαο επηζηεκνληθήο θξνληίδαο 

 Δλεκέξσζε θαη δηδαζθαιία αηφκσλ, νκάδσλ θαη νηθνγελεηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο 

 

 

7.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ 

 

Ο ξφινο ηνπ Ννζειεπηή, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Με 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, 

αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ.  

Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη
145

.   

 Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε πγηνχο πεξηβάιινληνο.  
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 Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ελεξγεηηθή ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ θξνληίδαο, αιιά θαη ησλ 

ππεξεζηψλ.  

 Παξνρή άκεζσλ ππεξεζηψλ, φπσο αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θξνληίδαο, εθπαίδεπζε 

θαη παξνρή ζπκβνχισλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηεο θνηλφηεηαο θαη δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πξναγσγήο 

πγείαο. 

 Γηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο θνηλφηεηαο. 

 Αλαγλψξηζε πιεζπζκψλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ.  

 

Σέινο, ν θνηλνηηθφο λνζειεπηήο, έρεη δχν ζηφρνπο 
145

. 

1. Tελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πγεία, ηελ 

πξφιεςε  θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο.  

2. Tελ παξνρή θιηληθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, κέζα απφ ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο 

θξνληίδαο πγείαο. 

 

 

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΖΚΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ  

 Ννζειεπηηθέο γλψζεηο 

 Ξεθάζαξε αληίιεςε 

 Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 

 Ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη ηπρφλ πξνβιήκαηα 

 Ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο θαη θαζνδήγεζεο 

 Γλψζε φισλ ησλ κέζσλ θαη ησλ πεγψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα 

 

 

 



90 
 

7.3 ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟ STALKING 

 

Ζ θαηαδίσμε, είλαη έλα ζνβαξφ έγθιεκα πνπ ζπρλά απεηθνλίδεηαη κε ξεαιηζηηθά. Μηα ηέηνηα  

ζπκπεξηθνξά,  κπνξεί λα έρεη πνιιέο επηπηψζεηο ηελ θνηλσληα. Καλείο δελ ζέιεη λα 

θαηαδηψθεηαη, αιιά νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπ stalking. Αξθεηά άηνκα, πνπ έρνπλ δερζεί stalking ζπκπεξηθνξέο, ηηο ζεψξεζαλ 

ξνκαληηθέο πξάμεηο θαη  δελ ππνπηεχηεθαλ φηη  θξχβνπλ θάπνην θίλδπλν. Όηαλ ε θαηαδίσμε, 

ζεσξείηαη απφ ηελ θνηλσλία ξνκαληηθή,  κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή θαη επηδήκηα ηα ζχκαηα 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

θαηαδίσμε, ειαρηζηνπνηψληαο ή ππνβαζκίδνληαο απηήλ, ηελ πνιχ επηθίλδπλε θαη δπλεηηθά 

ζαλαηεθφξα, ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν ε θνηλσλία λα γλσξίδεη ηη είλαη ε 

θαηαδίσμε, γηα λα κπνξεί λα  αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν απηφ. 

 

Oη ζπλέπεηεο ηνπ stalking : 

Δθαηνληάδεο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαηαδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δθαηνκκχξηα αηφκσλ αλά ηνλ θφζκν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ γπλαίθεο, πθίζηαληαη 

παξελνριεηηθή παξαθνινχζεζε. Tα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο παξελνριεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, έρνπλ ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπλέπεηεο, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλερηδφκελε παξελφριεζε πνπ βηψλνπλ. Ζ πγεία ηνπο,  ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή,  πξνζβάιιεηαη. Σν άηνκν αξρίδεη λα αλαπαξάγεη αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ε επίδνζε 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Απφ έλα ζεκείν θαη πέξα δελ είλαη 

μεθάζαξν πνηα ζπλέπεηα ή πνην ζχκπησκα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξελφριεζε θαη πνην απφ ηα 

πνιιά ζνβαξά θαη πνιπεπίπεδα απνηειέζκαηά ηεο.  

Σν θαηλφκελν ηνπ stalking, δελ επηθέξεη ζπλέπεηεο κφλν ζηνλ ζηφρν, άιια έρεη επηπηψζεηο, 

έκκεζα θαη ζηελ θνηλσλία. Οη επηπηψζεηο, είλαη αξθεηά ζνβαξέο θαη αλεζπρεηηθέο. Όηαλ φιν 

θαη πην ζπρλά, απμάλεηαη ην θαηλφκελν, είλαη ινγηθφ λα απμάλνληαη ην άγρνο θαη ν θφβνο ησλ 

πνιηηψλ, θαηαιήγνληαο έηζη, ζηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σαπηφρξνλα, φζν ζα 

απμάλνληαη νη ςπρηθέο αζζέλεηεο, ζε αλζξψπνπο ηεο θνηλσλίαο, ηφζν ζα απμάλνληαη θαη νη 

απηνθηνλίεο. Δπίζεο, ππάξρεη αχμεζε ηηο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 
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ζπκπεξηθνξέο ηεο θαηαδίσμεο, είλαη επηζεηηθέο θαη ζαλαηεθφξεο. Σέινο, επεξεάδνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ράλεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη απμάλεηαη ε θαρππνςία, κε 

απνηέιεζκα πνιινί άλζξσπνη λα απνκνλψλνληαη. 

Γηα λα πξνιεθζεί ε θαηαδίσμε ζηελ θνηλσλία, ρξεηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, πνπ 

ζα επελδχζεη, δπλακηθά, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα), ζα θαιχπηεη νινθιεξσκέλα ηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ζα εθαξκνζηεί ζε 

εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ  ζηξαηεγηθνί  ζηφρνη, είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

θαηαδίσμεο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ. 

 

 

 

θνπνί ηεο θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο γηα ην stalking  : 

 

Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηνπ επίπεδνπ ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ ζχκαηνο/ζχηε θαη 

επεκεξίαο ησλ αηφκσλ, νηθνγελεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: 

 

Πξόιεςε θαηαδίσμεο  θαη πεξηνξηζκόο ηεο εμέιημεο ηεο: 

 

 Γηεξεχλεζε θηλδχλσλ ζηελ θνηλφηεηα. 

 Αλάπηπμε ελεκεξσηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρνιεία. 

 Δπηκφξθσζε νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο 

θαηαδίσμεο ζε ζρνιηθφ επίπεδν 

 Γηδαζθαιία γνλέσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε εππαζείο νκάδεο. 

 Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην stalking.  

 πκκεηνρή ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ (ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θιπ). 

 Δθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία αξκφδησλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ 

θαηαδίσμεο. 

 Γηαλνκή εληχπσλ ζε δξφκνπο ησλ πφιεσλ. 

 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 
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 Δλεκεξσηηθέο καγλεηνζθνπήζεηο  ζε ΜΜΔ θαη Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο.  

 Κηλεηνπνίεζε θνηλνηηθψλ θνξέσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

 

Πεξηνξηζκόο ησλ επηπηώζεσλ ηεο θαηαδίσμεο: 

 Έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηελ δηαθνπή ηεο παξελφριεζεο. 

 Έγθαηξε επηζηεκνληθή θξνληίδα ζην ζχκα θαη ζηνλ ζχηε. 

 

Δμαζθάιηζε επηδέμηαο επηζηεκνληθήο θξνληίδαο ζην ζύκα:  

 πλεξγαζία λνζειεπηψλ θαη νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο. 

 Τπνζηήξημε ζχκαηνο θαη νηθνγέλεηαο. 

 Έληαμε ζε θνηλσληθέο νκάδεο. 

 Δθπαίδεπζε νηθνγέλεηαο γηα ην πσο λα αληηκεησπίδνπλ ην ζχκα. 

 Παξαπνκπή ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

 χληνκεο ςπρνζεξαπείεο θαη δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο. 

 χλζεζε ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, κε έλαλ έκπεηξν ςπρίαηξν, εηδηθεπκέλνπο. ςπρίαηξνπο, 

ςπρνιφγν, λνζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. 

 

Δμαζθάιηζε επηδέμηαο επηζηεκνληθήο θξνληίδαο ηνπ stalker :  

 Γηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ νηθνγελεηαθήο δσήο (είδνο νηθνγέλεηαο, παηδηθή ειηθία, 

ζρέζεηο κεηαμχ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο). 

 Γηεξεχλεζε ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ (χπαξμε ζπληξφθσλ, παηδηψλ). 

 Γηεξεχλεζε γεγνλφησλ δσήο, ηξφπνπ δσήο, νηθνγελεηαθήο πγείαο. 

 πλεξγαζία λνζειεπηή θαη νηθνγέλεηαο ηνπ ζχηε. 

 Δθπαίδεπζε νηθνγέλεηαο. 

 Τπνζηήξημε νηθνγέλεηαο. 

 χλζεζε ζεξαπεπηηθήο νκάδαο. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ ζχηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο ηνπ αζζέλεηαο. 

 Γηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο.  
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7.4 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ STALKING 

 

Δλεκέξσζε :   

Καζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, εμαηηίαο  ηεο δηαξθψο 

αλαβάζκηζεο θαη δηάδνζεο ηεο ηερλνινγίαο έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ελεκέξσζε ηεο θαηαδίσμεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε θνηλσλία λα γλσξίδεη, ηη είλαη ε θαηαδίσμε, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

θάπνην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηη είλαη θαη αλ ην έρεη βηψζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί, κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλφηεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ε θνηλσλία λα 

είλαη ελεκεξσκέλε γχξσ απφ ην ζέκα θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ, δηφηη ε άγλνηα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, λα κελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε ζηήξημε ησλ ζπκάησλ, θάλνληαο δπζθνιφηεξε ηελ 

ςπρνινγηθή απνθαηάζηαζή ηνπο, αιιά θαη ηελ νξζφηεξε έληαμε πίζσ ζηε θνηλσληθή δσή. 

 

Δθπαίδεπζε :  

Σα ζχκαηα θαη ε θνηλσλία, επσθεινχληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα ην ηη είλαη ε θαηαδίσμε. 

Απηφ ηνπο βνεζάεη λα ππνρσξήζνπλ απφ ην θφβν θαη ηελ ηαπείλσζε πνπ ζπρλά αηζζάλνληαη θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε θαηαδίσμε είλαη  έλα θαηλφκελν αληηκεησπίζηκν . Ζ εθπαίδεπζε 

ρξεζηκεχεη γηα λα κεηψζεη ηηο ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην ζχκα θαη λα ην βνεζήζεη λα 

θηλεηνπνηεζεί ψζηε λα ιάβεη δξάζε. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ παζνινγία ησλ παξαβαηψλ, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ζχκαηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε θαηαδίσμε δελ είλαη δηθφ ηνπο 

θηαίμηκν, έηζη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ stalker παξά 

ζηηο ηπρφλ θαθέο επηινγέο ηνπο.  

 

Φπρνζεξαπεία :  

Δίλαη αλαγθαίν ηα ζχκαηα πνπ βηψλνπλ θαηαδίσμε, λα αλαδεηήζνπλ ηελ βνήζεηα εηδηθψλ. Ο 

ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο 
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θαη ησλ άιισλ πνπ ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν. Δίλαη ζεκαληηθφ, ην ζχκα θαη ηα 

εκπιεθφκελα κέιε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζηξαηεγηθέο πνπ απνζαξξχλνπλ ηηο εηζβνιέο ηνπ 

θαηαδησθφκελνπ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. Ζ ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. Παξά ηηο ηπρφλ 

ακθηιεγφκελεο αηζζήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη, πξέπεη λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ηεο απνζηνιήο 

ζαθνχο κελχκαηνο ζηνλ θαηαδηψθηε . Δίλαη απαξαίηεην, ν ζεξαπεπηήο λα απνθεχγεη λα δίλεη ην 

κήλπκα φηη ην ζχκα δεκηνχξγεζε ην ίδην ην πξφβιεκα, γηαηί ην ζχκα κπνξεί λα θαηεγνξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ. εκαληηθφ ξφιν, έρεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζχκαηνο θαζψο είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ηη είλαη ε θαηαδίσμε θαη ηηο επηπηψζεηο έρεη. 

Όζν αλαθνξά ην ζχηε, κε ηε θαηάιιειε ςπρνζεξαπεπηηθή δνπιεηά, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

πξνζπάζεηα επαλέληαμήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο  πξηλ απφ ηελ 

αζζέλεηά ηνπ, κε έλαλ πην ζπλεηδεηφ θαη άκεζν ηξφπν. ε θάζε πεξίπησζε ηα άηνκα ηνπ ζηελνχ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζχηε ,ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ακέζσο ζε γηαηξνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ ςπρηθή πγηεηλή, γηα λα ηνπο ζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά, αιιά θαη γηα λα ηνπο 

δψζνπλ ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Φπρνινγηθή ζηήξημε ρξεηάδνληαη θαη νη νηθείνη 

ηνπ αζζελνχο, γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο φζν ην δπλαηφλ πην αζθαινχο ζεξαπεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη απαξαίηεην ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

Οη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο ζηα άηνκα πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα θαηαδίσμεο, είλαη λα αλαθνπθίζεη, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά, ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηεο δηαηαξαρήο 

ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο, ηελ βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ απνζάξξπλζε ηεο θαηαδησθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

αλ θνηλσλία πξέπεη άκεζα θαη νπζηαζηηθά λα επηιεθζνχκε ηνπ ζέκαηνο θαη λα βνεζήζνπκε ηα 

ζχκαηα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο : 

 Πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο : ψζηε λα πξνιάβνπκε λα κε ράζνπκε δσέο αλζξψπσλ πνπ 

έρνπλ απνδπλακσζεί ςπρηθά, ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά απφ ηελ θαηαδίσμε. 

 Nα ηα ππνζηεξίμνπκε ςπρνινγηθά. 
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 Nα ηνπο δψζνπκε ιχζεηο ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Nα ηνπο βγάινπκε απφ ην αδηέμνδν. 

 Nα ζηαζνχκε δίπια ηνπο νπζηαζηηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά θαη λα δψζνπκε ιχζεηο. 

 

Οθείινπκε φινη καο λα αληηιεθζνχκε πσο απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα ηελ θνηλσλία, ε νπνία έρεη 

ρξένο λα επαηζζεηνπνηεζεί πάλσ ζην δήηεκα θαη θπξίσο λα ππνινγίζεη, φηη ην πξφβιεκα 

μεθηλάεη θαη θαηαιήγεη, ζε αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνθπιάμεη. Ζ πιένλ νξζνινγηθή 

ιχζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο ππνζηήξημεο, 

θπξίσο απφ άξηηα εθπαηδεπκέλνπο πάλσ ζηνλ ηνκέα, ςπρνιφγνπο, ψζηε λα ζεξαπεχζνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο «πιεγέο» ζην εθάζηνηε ζχκα 

 

 

 

 

.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο φιεο εξγαζίαο, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί φηη ην stalking, απνηειεί 

ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, θαζψο ην  θαηλφκελν απηφ, αλαπηχζζεηαη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα γίλνληαη ζχκαηα απηήο ηεο κάζηηγαο . 

εκαληηθφ ξφιν, έρεη ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Λφγσ ηνπ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα λεαξήο ειηθίαο, έρνπλ πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζε 

δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία, γίλνληαη κέζα εληνπηζκνχ 

θαη παξαθνινχζεζεο, ζε ζεκείν φπνπ ε παξέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή θάπνηνπ, απνηειεί 

αλαπφθεπθην απνηέιεζκα.  

Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γηα ην ηη κπνξεί λα είλαη ην stalking. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη  είλαη 

ςπρηθή αζζέλεηα. Άιινη ζεσξνχλ φηη απνηειεί κία θαηεγνξία εγθιήκαηνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ηίπνηα απφ ηα δχν δελ ηζρχεη απφιπηα. Απηή ε παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, είλαη ζχκπησκα κηαο ζνβαξήο κνξθήο ςπρηθήο αζζέλεηαο, φπσο ε 

ζρηδνθξέλεηα θαη ε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. πλεπψο, έρεη σο απνηέιεζκα, ην άηνκν πνπ 

πάζρεη απφ κία ηέηνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη έρεη απηφ ην ζχκπησκα, λα πξνβεί ζε 

ζπκπεξηθνξέο παξελφριεζεο άιισλ αηφκσλ, φπνπ απηφ απνηειεί εγθιεκαηηθή πξάμε. Οη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ stalking, εκθαλίδνληαη ζπλερψο, κε απνηέιεζκα, ην ζχκα λα αλαγθάδεηαη 

λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ,  αιιά θαη λα θηλδπλεχεη, ηφζν ε 

ςπρηθή, φζν θαη ε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα.  

Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαίν λα ππάξμεη ελεκέξσζε ζηελ θνηλφηεηα γηα ην θαηλφκελν απηφ, 

αιιά θαη πξφιεςε, φζνλ αθνξά ηελ θαηαδίσμε θαη γεληθά ησλ παξελνριεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Απαηηείηαη ε πνηληθνπνίεζε ηνπ stalking, ηφζν ζηελ ρψξα καο, φζν θαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζηηο νπνίεο δελ έρεη πνηληθνπνηεζεί αθφκα,  θαζψο ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο, δελ πξέπεη λα κέλνπλ αηηκψξεηεο. Απηή ε κνξθή βίαο, ζεσξείηαη επηθίλδπλε 

γηα ηελ θνηλσλία, γη απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα, ηα νπνία ζα πξνζηαηεχζνπλ 

ηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο θαη δελ ζα αθήζνπλ 

αηηκψξεηνπο ηνπο δξάζηεο. Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε 

επαγγεικαηηψλ, γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, φπσο επαγγεικαηίεο πγείαο, αζηπλνκηθνί, 

δηθαζηέο θαη δηθεγφξνη. Απηφ ζα βνεζήζεη, πξψηνλ, ζηελ πξφιεςε ηνπ stalking δηφηη ζα 
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αλαγλσξίδεηαη εχθνια θαη ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ 

έγθαηξα, θαη δεχηεξνλ, ζηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπ, βνεζψληαο ην ζχκα θαη κεηψλνληαο 

ηεο πηζαλφηεηεο επαλάιεςεο ηνπ. 
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