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Abstract at the end of the article

Κακοποίηση των ζώων και ψυχική υγεία

Τα ζώα, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους, μπορεί να 
καταστούν θύματα κακοποίησης εξ αιτίας της ανθρώπινης επιθετικότητας 
και άλλων μορφών μη φυσιολογικής συμπεριφοράς. Στο παρόν ειδικό άρθρο 
παρουσιάζονται τα σύγχρονα δεδομένα για τη σχέση της κακοποίησης των 
ζώων με διαταραχές της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Κατ’ αρχάς παρατί-
θενται συνοπτικά ορισμοί κτηνιατροδικαστικής φύσης. Η κακοποίηση των 
ζώων από πρόθεση –περιλαμβανομένης και της μη σύννομης θανάτωσης– 
χαρακτηρίζεται ως ενεργητική κακοποίηση, ενώ η κακοποίηση από αδιαφο-
ρία, αδυναμία και άγνοια συνιστά την παθητική κακοποίηση ή παραμέληση. 
Επιπρόσθετα, διακρίνεται σε σωματική και σε συναισθηματική κακοποίηση, 
ανάλογα με το αν βλάπτεται η σωματική υγεία ή η συναισθηματική ευεξία 
των ζώων, αντίστοιχα. Στη συνέχεια του παρόντος άρθρου επιχειρείται, σε 
μια διεξοδική προσέγγιση, η παρουσίαση των ψυχιατρικών διαταραχών με 
βάση την ηλικία των δραστών που προβαίνουν σε πράξεις κακοποίησης έναντι 
των ζώων (παιδιά-έφηβοι σε αντιδιαστολή με τους ενήλικες). Στα παιδιά και 
τους εφήβους η κακοποίηση των ζώων συνδέεται με διαταραχή διαγωγής, 
διαταραχές εξάρτησης, καθώς και την παραφιλική διαταραχή της κτηνοφιλίας. 
Στους ενήλικες συνδέεται κυρίως με την αντικοινωνική διαταραχή προσω-
πικότητας και κατά δεύτερο λόγο με διαταραχές εθισμού, την κτηνοφιλία, 
τη διαταραχή προσποίησης διά αντιπροσώπου, το σύνδρομο του Νώε και 
εξαιρετικά πιο σπάνια με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Παράλληλα, στο 
παρόν άρθρο γίνεται αναφορά και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λαμβάνουν χώρα οι πράξεις κακοποίησης έναντι των ζώων, οι οποίες είναι 
αλληλένδετες με ποικίλες μορφές διαπροσωπικής βίας και εγκληματικότητας 
(παιδική κακοποίηση, ενδοσχολικός εκφοβισμός, κακοποίηση συντρόφου, 
κακοποίηση ηλικιωμένων και κάθε είδους παραβατικές πράξεις).
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που αποτελούν αντι-

κείμενο κτηνιατροδικαστικής διερεύνησης παρουσιάζονται 

σήμερα με αυξημένη συχνότητα σε σχέση με παλαιότερες 

εποχές.1,2 Σε αυτό έχει συντελέσει καθοριστικά η βελτίωση 

της νομοθεσίας για τα δικαιώματα και την προστασία των 

ζώων, η οποία καθορίζει ότι οι πράξεις κακοποίησης των 

ζώων συνιστούν ποινικά αδικήματα, καθώς και ότι η κτηνι-

ατροδικαστική γνωμάτευση αποτελεί βασικό αποδεικτικό 

στοιχείο για τη δίωξη των δραστών.3,4

Όσον αφορά στα κίνητρα των δραστών, η κακοποίηση 

των ζώων έχει αποτελέσει ήδη από τον 18ο αιώνα αντικεί-

μενο εγκληματολογικών μελετών.5,6 Εκτός όμως από ποινικό 

αδίκημα, η κακοποίηση των ζώων έχει αναγνωριστεί από τη 

δεκαετία του 1980 ως σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά 

με ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο.7 Έτσι, στο διαγνωστικό και 

στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών, από την 

τρίτη αναθεωρημένη έκδοση (DSM-III-R, 1987) και εντεύ-

θεν, η κακοποίηση των ζώων περιλαμβάνεται μεταξύ των 

κριτηρίων για τη διάγνωση διαταραχής διαγωγής σε παιδιά 

και εφήβους και για την αντικοινωνική διαταραχή της προ-

σωπικότητας στους ενήλικες.7–9 Επί πλέον, έχει γίνει πλέον 

παραδεκτό ότι η κακοποίηση των ζώων συνεκδηλώνεται 

σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βίας, με κυρίαρχες τις μορφές 

διαπροσωπικής και ενδοοικογενειακής βίας.10–12

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα σύγχρονα 

διεπιστημονικά δεδομένα για τη σχέση της κακοποίησης 

των ζώων και με άλλες διαταραχές της ψυχικής υγείας εκτός 

από τις προαναφερόμενες. Σε μια διεξοδική προσέγγιση 

επιχειρείται η παρουσίαση των ψυχιατρικών διαταραχών 

με βάση την ηλικία των δραστών (παιδιά-έφηβοι σε αντι-

παραβολή με τους ενήλικες).

2. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ως κακοποίηση των ζώων ορίζεται οποιαδήποτε, μη κοι-
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νωνικά αποδεκτή, ανθρώπινη συμπεριφορά που προκαλεί 

άσκοπη ταλαιπωρία, αγωνία, φόβο, πόνο, τραυματισμούς 

μέχρι και τον βίαιο θάνατο ενός ζώου.1–3 Η κακοποίηση 

των ζώων διακρίνεται σε σωματική και συναισθηματική 

ανάλογα με το αν βλάπτεται η σωματική υγεία ή η συναι-

σθηματική ευεξία των ζώων, αν και σε πρακτικό επίπεδο 

η διάκριση μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές, γιατί 

οι πράξεις σωματικής κακοποίησης, ειδικά όταν γίνονται 

κατ’ εξακολούθηση, έχουν σοβαρή επίδραση και στη συ-

ναισθηματική υπόσταση των ζώων.1,2

2.1.  Ενεργητική κακοποίηση των ζώων 

Οι πράξεις από πρόθεση που αποσκοπούν να βλάψουν 

τη σωματική ακεραιότητα των ζώων ή και να τα θανατώ-

σουν με μη σύννομες μεθόδους ορίζονται ως ενεργητική 

κακοποίηση.1,2 Στον ορισμό εμπεριέχονται και ορισμένες 

μορφές εμπορικής εκμετάλλευσης, που είναι επιβλαβείς για 

την υγεία και την ευζωία των ζώων, όπως για παράδειγμα 

οι κυνομαχίες, τα παράνομα πειράματα και η μη σύννομη 

αναπαραγωγή.1 Τα όρια της ενεργητικής κακοποίησης των 

ζώων και η αντίστοιχη νομοθεσία δεν είναι κοινά για όλες 

τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά επηρεάζονται από πολιτι-

σμικές παραμέτρους (φιλοζωική κουλτούρα, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, ήθη και έθιμα) που καθορίζουν ποιες συμπερι-

φορές έναντι των ζώων και κάτω από ποιες συνθήκες είναι 

ηθικά, νομικά και κοινωνικά αποδεκτές.1,13,14

Πράξεις ενεργητικής σωματικής κακοποίησης έχουν 

καταγραφεί σε όλα τα είδη των ζώων (συντροφιάς, πα-

ραγωγικά, άγριας πανίδας), αλλά συχνότερα αφορούν σε 

σκύλους και γάτες.15 Ως συνηθέστερες μορφές ενεργητικής 

σωματικής κακοποίησης-βίαιης θανάτωσης έχουν αναφερ-

θεί κυρίως οι εξής: Χρήση δηλητηρίων («φόλες»), πρόκληση 

τραυματισμών με κάθε είδους μέσο, πρόκληση ασφυξίας 

και πνιγμού, θερμικά ή χημικά εγκαύματα.3,4,13

Στην κατηγορία της ενεργητικής κακοποίησης ανήκει 

και η σεξουαλική κακοποίηση των ζώων, η οποία στην πιο 

κοινή της μορφή αφορά στον εξαναγκασμό του ζώου σε 

σεξουαλική επαφή με τον άνθρωπο-θύτη (άνδρα ή γυναίκα), 

πράξη που αναφέρεται ως κτηνοβασία.1,2,14 Ο πραγματικός 

αριθμός των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης των 

ζώων δεν είναι επακριβώς γνωστός, μιας και συνιστά κοινω-

νικό θέμα ταμπού, ιδιαίτερα όταν περιστατικά σεξουαλικής 

κακοποίησης συνδέονται με σαδιστικές πράξεις ή οδηγούν 

στον θάνατο των ζώων.14

Όσον αφορά στην ενεργητική συναισθηματική κακο-

ποίηση των ζώων πρόκειται για υποδιαγνωσμένο ζήτημα 

στην πράξη, εξ αιτίας της δυσκολίας στην αναγνώριση και 

στην ποικιλία των παραλλαγών που μπορεί να εμφανίσει.1,15 

Οι πλέον κοινές μορφές που έχουν καταγραφεί είναι η 

πρόκληση φόβου, αγωνίας και άγχους, με αποτέλεσμα τη 

μεταβολή της συμπεριφοράς του ζώου.1,2,15

Οι μορφές ενεργητικής κακοποίησης των ζώων παρου-

σιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1.1,2

2.2.  Παθητική κακοποίηση (παραμέληση) των ζώων

Η παθητική κακοποίηση των ζώων, η οποία αναφέρεται 

και ως παραμέληση, δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλες 

τις ανθρώπινες κοινωνίες, ειδικά σε θέματα που αφορούν 

στη συναισθηματική υπόσταση των ζώων, καθώς δεν 

υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για την κατάλληλη 

φροντίδα των ζώων.1,2,15 Σε γενικές γραμμές, η παθητική 

κακοποίηση αρχίζει από το σημείο που παραβιάζονται οι 

συνθήκες ευζωίας –όπως προσδιορίζονται με επιστημο-

νικά κριτήρια για κάθε ζωικό είδος– και είναι ουσιαστικά 

η αποτυχία του ανθρώπου (οφειλόμενη σε αδιαφορία, 

αδυναμία ή άγνοια) να καλύψει τις βασικές σωματικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των ζώων, με αποτέλεσμα αυτά 

να υφίστανται σοβαρή και παρατεταμένη ταλαιπωρία.2,15  

Πίνακας 1. Μορφές ενεργητικής κακοποίησης των ζώων.

Ενεργητική σωματική κακοποίηση και μη σύννομη θανάτωση

Δηλητηρίαση

Πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξίας, ηλεκτροπληξίας, κρυοπαγημάτων

Λάκτισμα ή πλήγμα ζώου με χρήση αντικειμένων

Τραυματισμός (απλή βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη) από 
νύσσοντα, τέμνοντα ή αμβλέα όργανα 

Πυροβολισμός (πρόκληση τραύματος ή/και θάνατος ζώου)

Ακρωτηριασμός (μη θεραπευτικός)

Πνιγμός, πνιγμονή –  πρόκληση ασφυξίας, στραγγαλισμός, απαγχονισμός

Παγίδευση 

Καταχρηστική (μη σύννομη) μεταφορά 

Περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης (δραστικός και μη ιατρογενής)

Μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης

Εργασία (μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου)

Μάχες μεταξύ ζώων (π.χ. κυνομαχίες, κοκορομαχίες)

Μη σύννομα αθλήματα (π.χ. τσίρκο)

Μη σύννομη αναπαραγωγή

Παράνομα πειράματα (χωρίς εγκεκριμένη άδεια από τις αρμόδιες αρχές)

Κτηνοβασία (κάθε μορφής σεξουαλική πράξη με ζώο)

Σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική 
ευχαρίστηση του δράστη

Ενεργητική συναισθηματική κακοποίηση

Επίθεση για πρόκληση φόβου-πανικού στο ζώο, π.χ. με πυροτεχνήματα 

Διαρκής τρομοκράτηση ζώου με άσκηση βίας και πρόκληση μόνιμου 
στρες (με πρόκληση σωματικής βλάβης)

Σκόπιμη απομόνωση, στέρηση άσκησης ή συγχρωτισμού με άλλα ζώα
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Οι μορφές παθητικής κακοποίησης (παραμέλησης) των 

ζώων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2.1,2

3. ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  

ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Η κακοποίηση ζώων από ανηλίκους είναι συμπεριφο-

ρά δηλωτική μη φυσιολογικής ανάπτυξης και αφορά σε 

παιδιά και εφήβους σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.16,17 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κακοποίηση των ζώων 

από παιδιά και εφήβους είναι σχετικά βραχείας διάρκειας 

συμπεριφορά.18,19 Ωστόσο, σε ένα ποσοστό παιδιών και 

εφήβων είναι παρατεταμένη, συνεχώς σκληρότερη και 

μπορεί να επεκταθεί και στην ενήλικη ζωή.18 Όσον αφορά 

στη σημασία των πολιτιστικών, των θρησκευτικών και των 

κοινωνικών επιδράσεων, συγκριτικές μελέτες στην Ιαπω-

νία, στην Αυστραλία και στη Μαλαισία αποκάλυψαν ότι η 

συχνότητα με την οποία τα παιδιά κακοποιούν τα κατοικί-

δια ζώα είναι ανεξάρτητη από το πολιτισμικό υπόβαθρο.17

Πιο αναλυτικά, η κακοποίηση ζώων από παιδιά ηλικίας 

<6 ετών συνιστά κυρίως συμπεριφορά περιέργειας, με στόχο 

τη διερεύνηση. Πρόκειται δηλαδή για κακοποίηση χωρίς 

σκοπιμότητα, αλλά από περιέργεια, ενώ στις συγκεκριμένες 

ηλικίες τα παιδιά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη τις βασικές 

γνώσεις σχετικά με την κατάλληλη φροντίδα των ζώων.20,21 

Αντίθετα, η κακοποίηση ζώων από ανηλίκους ηλικίας 

>6 ετών (παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους) χαρακτηρί-

ζεται από σκοπιμότητα, πρόκειται δηλαδή για ενεργητική 

κακοποίηση.21 Όσον αφορά στα κίνητρα, τα παιδιά-θύτες 

δηλώνουν ότι προχωρούν σε τέτοιου είδους πράξεις κυρίως 

επειδή αντλούν ευχαρίστηση.22 Εκτός αυτού, η μίμηση άλ-

λου ισχυρότερου μέλους της οικογένειας ή του κοινωνικού 

περίγυρου έχει συσχετιστεί με κατ’ εξακολούθηση πράξεις 

κακοποίησης ζώων από παιδιά.23 Επιπρόσθετα, τα προεφη-

βικής ηλικίας παιδιά και οι έφηβοι προβάλλουν ως κίνητρο 

την επιθυμία να αποκομίσουν κοινωνικά οφέλη από αυτή 

τη συμπεριφορά, όπως η δημοφιλία στην παρέα.23 Έχει 

προταθεί η διάκριση της κακοποίησης ζώων από ανηλί-

κους ηλικίας >6 ετών σε τυπική και χαιρέκακη με βάση τα 

κριτήρια του πίνακα 3.16,21

Η κακοποίηση των ζώων από τα παιδιά συναντάται 

συχνότερα σε περιβάλλοντα όπου εκδηλώνονται βίαιες 

συμπεριφορές. Πρόκειται για πράξεις βίας εναντίον του 

ίδιου του παιδιού (σωματική, συναισθηματική, σεξουα-

λική παιδική κακοποίηση) ή εναντίον άλλων προσώπων 

της οικογένειας (κακοποίηση συντρόφου, κακοποίηση 

ηλικιωμένων, οικονομική εκμετάλλευση).12,24,25 Μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο βίας εντάσσονται και οι πράξεις εν-

δοσχολικού εκφοβισμού (bullying). Τόσο οι θύτες όσο 

και τα θύματα του ενδοσχολικού εκφοβισμού μπορεί να 

προχωρούν σε πράξεις κακοποίησης ζώων.18 Τέλος, ειδικά 

στους εφήβους η κακοποίηση των ζώων συσχετίζεται με 

προβλήματα σχολικής φοίτησης, καθώς και αντικοινωνικές 

συμπεριφορές-παραβατικές πράξεις, όπως η συμμετοχή σε 

συμμορίες και οι κλοπές.19

Η κακοποίηση των ζώων από παιδιά και εφήβους απο-

τελεί κλινική εκδήλωση συγκεκριμένων παιδοψυχιατρικών 

διαταραχών, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια.

3.1. Διαταραχή διαγωγής

Η ενεργητική κακοποίηση ζώων από παιδιά και εφήβους 

Πίνακας 2. Μορφές παθητικής κακοποίησης (παραμέλησης) των ζώων.

Παθητική σωματική κακοποίηση

Στέρηση νερού ή τροφής, υποσιτισμός  

Έλλειψη κατάλληλου καταλύματος

Στέρηση κτηνιατρικής περίθαλψης 

Έλλειψη υγιεινής στον χώρο διαβίωσης

Σύνδρομο συλλογής ζώων και διαβίωσή τους σε ακατάλληλες συνθήκες

Εγκατάλειψη ζώου

Παθητική συναισθηματική κακοποίηση

Αδιαφορία και έλλειψη αγάπης-στοργής για ζώο  (=θεώρηση και 
αντιμετώπιση του ζώου ως αντικειμένου και όχι ως έμβιου όντος)

Απομόνωση του ζώου λόγω άγνοιας των αναγκών του για συγχρωτισμό 
με άλλα ζώα του είδους του

Εγκατάλειψη ζώου

Πίνακας 3. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ενεργητικής κακοποίησης 
των ζώων από παιδιά και εφήβους.

Τυπική κακοποίηση

Κακοποίηση ζώου(ων) από πρόθεση

Μεμονωμένα κρούσματα βίας κατά ζώου(ων) από το παιδί

Το παιδί δεν φροντίζει να αποκρύψει την πράξη του από τους ενήλικες

Ο σκοπός του παιδιού είναι διαφορετικός από την πρόκληση ευχαρίστησης

Η κακοποίηση αφορά συνήθως στα κατοικίδια ζώα της οικογένειας 

Το παιδί δρα μόνο του χωρίς παρέα από συνομηλίκους

Χαιρέκακη κακοποίηση

Κακοποίηση ζώων από πρόθεση

Πολλαπλά και κατ’ εξακολούθηση κρούσματα βίας κατά των ζώων

Το παιδί εκτελεί αυτές τις πράξεις στα κρυφά και με μοχθηρία 

Μοναδικός σκοπός του παιδιού είναι η πρόκληση ευχαρίστησης 

Η κακοποίηση επεκτείνεται και πέρα από τα κατοικίδια της οικογένειας

Το παιδί δρα παρέα με συνομηλίκους 

Το παιδί συστηματικά βλάπτει έντομα και άλλες εξελικτικά κατώτερες 
μορφές ζωής



442 Δ. ΔΟΥΚΑΣ και συν

αποτελεί μια από τις βασικές εκδηλώσεις της διαταραχής 

διαγωγής μαζί με την τάση του παιδιού να ανάβει φωτιές, 

καθώς και τη νυκτερινή ενούρησή του στο κρεβάτι. Οι 

τρεις αυτές συμπεριφορές περιγράφονται ως «τριάδα του 

MacDonald», αποτελώντας ισχυρό διαγνωστικό δείκτη για 

τη διαταραχή διαγωγής. Βέβαια, κάθε περιστατικό διαταρα-

χής διαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει σε ποικίλο εύρος και 

άλλες μη φυσιολογικές συμπεριφορές του παιδιού, όπως 

το να προκαλεί βανδαλισμούς, να ψεύδεται συνεχώς χωρίς 

να επιδιώκει συγκεκριμένο όφελος και να είναι επιθετικό 

προς τα άλλα παιδιά.8,26,27

3.2. Διαταραχές εθισμού σε εφήβους

Στους εφήβους είναι δυνατόν να πρωτοεμφανιστούν 

διαταραχές της ψυχικής υγείας, αφ’ ενός μέσω της χρήσης 

ουσιών (π.χ. οινόπνευμα, οπιοειδή και λοιπά ναρκωτικά) 

και αφ’ ετέρου μέσω συμπεριφορών (π.χ. διαταραχή ενα-

σχόλησης με τυχερά παιχνίδια/παθολογικός τζόγος).28 Οι 

διαταραχές εξάρτησης από ουσίες και εξάρτησης από 

συμπεριφορές διέπονται από κοινούς παθογενετικούς 

μηχανισμούς, οπότε η 5η έκδοση του διαγνωστικού και 

στατιστικού εγχειριδίου των ψυχικών διαταραχών (DSM-V, 

2013) τις περιλαμβάνει στη νεοδημιουργηθείσα κατηγορία 

«διαταραχές εθισμού».29

Όσον αφορά στην κακοποίηση ζώων από εφήβους, 

αυτή έχει συσχετιστεί τόσο με περιστασιακή ή χρόνια χρήση 

διαφόρων εθιστικών ουσιών όσο και με τη διαταραχή ενα-

σχόλησης με τυχερά παιχνίδια.9,26 Οι εν λόγω συμπεριφορές 

συνυπάρχουν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπροσωπικής 

βίας, ενδοσχολικού εκφοβισμού, προβλημάτων σχολικής 

φοίτησης και κάθε είδους παραβατικής δραστηριότητας.19,20

3.3.  Κτηνοφιλία εφήβων

Κατά τη φάση της εφηβείας ή κατά την πρώιμη ενή-

λικη ζωή μπορεί να εκδηλωθεί η μορφή παραφιλίας που 

περιλαμβάνει σεξουαλικές φαντασιώσεις με διάφορα είδη 

ζώων, τη διάπραξη σεξουαλικών επαφών με ζώα (κτηνο-

βασία), καθώς και τη σεξουαλική κακοποίηση ζώων με 

χρήση αντικειμένων, με στόχο τη σαδιστική ευχαρίστηση 

του θύτη.27,30 Στην αγγλική γλώσσα η εν λόγω παραφιλία 

αποδίδεται με τον γενικό όρο zoophilia. Κατά τη γνώμη 

μας, ο όρος zoophilia αποδίδεται πιο εύστοχα στα Ελληνι-

κά με τον όρο «κτηνοφιλία», παρ’ όλο που θεωρητικά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η αυτούσια απόδοση ως 

«ζωοφιλία». Ωστόσο, στην καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα 

ο όρος ζωοφιλία χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου 

«φιλοζωία».31,32 Οι όροι ζωοφιλία και φιλοζωία ανήκουν σε 

έναν μικρό αριθμό σύνθετων λέξεων που εμφανίζουν διπλή 

μορφή.32 Έτσι, για την αποφυγή παρερμηνείας, είναι προτι-

μότερη η χρήση του όρου κτηνοφιλία (κατ’ αναλογία με τον 

όρο κτηνοβασία), όταν γίνεται αναφορά στην παραφιλία.

Στους εφήβους με κτηνοφιλική συμπεριφορά προκα-

λείται σεξουαλική διέγερση τόσο από ανθρώπους του αντί-

θετου ή του ίδιου φύλου όσο και από ζώα. Ωστόσο, με την 

πάροδο του χρόνου τα ζώα καθίστανται πιο ισχυροί φορείς 

σεξουαλικής διέγερσης, οπότε η κτηνοφιλική συμπεριφορά 

αποτελεί το κυρίαρχο ή το αποκλειστικό χαρακτηριστικό 

της σεξουαλικής ταυτότητας.27,30

4. ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Η κακοποίηση των ζώων από ενήλικες απαντάται δια-

χρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες και συνήθως αποτελεί 

προέκταση της αντίστοιχης συμπεριφοράς που αρχικά εκ-

δηλώνεται κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία.9,22,33 Οι 

ενήλικες που κακοποιούν ζώα είναι πιο συχνά άνδρες και 

συνηθέστερα πρόσωπα με χαμηλά επίπεδα εισοδήματος 

και εκπαίδευσης.34,35 Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ 

της κακοποίησης ζώων συντροφιάς με ελεγκτικές συμπερι-

φορές, π.χ. κακοποίηση του ζώου του(της) συντρόφου ως 

εργαλείου ελέγχου ή εκβιασμού. Μάλιστα, στις περιπτώ-

σεις αυτές οι θύτες καθορίζουν εκ των προτέρων τα όρια 

για το πόσο θα βλάψουν το κατοικίδιο, ώστε να επιτύχουν 

τον σκοπό τους.36,37

Οι ενήλικες οι οποίοι συστηματικά κακοποιούν κατοι-

κίδια μπορεί να ασκήσουν βία όχι μόνο εναντίον του(της) 

συντρόφου, αλλά και έναντι λοιπών μελών της οικογένει-

ας (παιδική κακοποίηση, κακοποίηση ηλικιωμένων), ενώ 

φαίνεται να εμπλέκονται κατ’ εξακολούθηση σε πράξεις 

διαπροσωπικής βίας.12,33,37 Ειδικά η κτηνοβασία/σαδιστική 

σεξουαλική κακοποίηση των ζώων κατά την παιδική ηλικία 

είναι πολύ ισχυρός προγνωστικός δείκτης για τη διάπραξη 

επαναλαμβανόμενων πράξεων βίας κατά τις διαπροσω-

πικές επαφές τους στην ενήλικη ζωή.37,38 Τέλος, τα παιδιά 

με ιστορικό κακοποίησης ζώων είναι πολύ πιο πιθανό να 

εμπλακούν ως ενήλικες και σε κάθε είδους παραβατικές 

πράξεις που διώκονται ποινικά. Οι σημαντικότερες συ-

σχετίσεις που έχουν γίνει αφορούν σε κλοπές, ληστείες 

και εμπρησμούς.33,37

Η κακοποίηση των ζώων αποτελεί κλινική εκδήλωση 

συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών στους ενήλικες, 

οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια.

4.1.  Αντικοινωνική διαταραχή και λοιπές διαταραχές 
προσωπικότητας

Η ενεργητική κακοποίηση των ζώων από ενήλικες 

συνδέεται κυρίως με την αντικοινωνική διαταραχή της 

προσωπικότητας, της οποίας αποτελεί χαρακτηριστικό 
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κλινικό σύμπτωμα εκδήλωσης.7,9,37 Η χρήση οινοπνεύματος 

από ανθρώπους με αντικοινωνική διαταραχή της προσωπι-

κότητας είναι καθοριστικός εκλυτικός παράγοντας για την 

έκφραση ή την επιδείνωση αυτής της συμπεριφοράς έναντι 

των κατοικίδιων ζώων, όπως ακριβώς μπορεί να πράξουν 

και έναντι των ανθρώπων.9,33

Δευτερευόντως, υπάρχουν και άλλες διαταραχές της 

προσωπικότητας (ιδεοψυχαναγκαστική, παρανοειδής, ιστρι-

ονική) που συνδέονται με συμπεριφορές ενεργητικής κα-

κοποίησης των ζώων, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε 

σχέση με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.9,33,37

4.2.  Διαταραχές εθισμού σε ενήλικες

H ενεργητική κακοποίηση των ζώων από ενήλικες έχει 

συσχετιστεί και με διάφορες διαταραχές εθισμού, όπως η 

εξάρτηση από το οινόπνευμα, η διαταραχή ενασχόλησης 

με τυχερά παιχνίδια και η πολυτοξικομανία, μέσα σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο εγκληματικότητας και διαφόρων μορφών 

διαπροσωπικής βίας.9,33

4.3.  Κτηνοφιλία ενηλίκων

Η κτηνοφιλία στους ενήλικες αποτελεί συνέχεια της 

αντίστοιχης σεξουαλικής συμπεριφοράς που έχει εμφανιστεί 

κατά την εφηβεία.27,38,39 Η πραγματική εκτίμηση για τη συ-

χνότητα εμφάνισης της κτηνοφιλίας στον γενικό πληθυσμό 

δεν είναι πρακτικά δυνατή. Φαίνεται όμως ότι εμφανίζεται 

σε υψηλότερο ποσοστό από όσο πιστευόταν παλαιότερα, 

όπως έμμεσα υποδεικνύεται από την ευρεία διάδοση και 

χρήση πορνογραφικού υλικού με ζώα μέσω του διαδικτύου.40 

Προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει να ληφθεί υπ’ όψη και το 

γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική κακοποί-

ηση των ζώων είναι τελείως χαλαρό ή ασαφές σε ορισμένες 

χώρες.14,27 Για παράδειγμα, η νομοθεσία της Σλοβακίας δεν 

θεωρεί την κτηνοβασία ως παράνομη πράξη με ποινικές 

συνέπειες, παρά μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι έχει συνυ-

πάρξει με βιαιοπραγία κατά του ζώου.14 Μεγάλες διαφορές 

στη σχετική νομοθεσία υπάρχουν και μεταξύ των διαφόρων 

πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ), 

με ευρύ φάσμα στην ποινική αντιμετώπιση των δραστών.27

Σπάνια, η εμφάνιση κτηνοφιλικής επιθυμίας μπορεί να 

αποτελεί ασυνήθιστη κλινική εκδήλωση υποκείμενων ψυχι-

ατρικών διαταραχών.41,42 Έχει αναφερθεί ότι ασθενής χωρίς 

ιστορικό κτηνοφιλίας ανέπτυσσε κτηνοφιλική διάθεση κατά 

τη διάρκεια επεισοδίων κατάθλιψης, χωρίς αυτό να συμ-

βαίνει στο μεσοδιάστημα των καταθλιπτικών επεισοδίων.41 

Εμφάνιση κτηνοφιλικής επιθυμίας έχει καταγραφεί και ως 

σπάνια επιπλοκή των διαταραχών ελέγχου παρόρμησης 

που μπορεί να προκαλέσει η ντοπαμινεργική θεραπεία σε 

ασθενείς με νόσο του Parkinson.42

Τέλος, κάποιοι ενήλικες μπορεί να εμφανίζουν μία ή 

περισσότερες μορφές παραφιλίας (κτηνοφιλία, παιδοφιλία, 

σαδομαζοχισμός), παράλληλα με άλλες ψυχικές διαταραχές 

(π.χ. διαταραχές του αυτιστικού φάσματος).7,43 Η ψυχιατροδι-

καστική εξέταση τέτοιων προσώπων μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα αποκαλυπτική ως προς την ποικιλομορφία της 

εμπλεκόμενης ψυχιατρικής συννοσηρότητας.43,44

4.4.  Διαταραχή προσποίησης διά αντιπροσώπου 
(σύνδρομο Μunchausen by proxy)

Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί ελάχιστα περιστα-

τικά διαταραχής προσποίησης διά αντιπροσώπου (σύνδρο-

μο Μunchausen by proxy) που αφορούν σε ζώα συντροφιάς, 

τα οποία έχει κακοποιήσει σκόπιμα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης 

(εφ’ άπαξ ή κατ’ εξακολούθηση) με κίνητρο να κερδίσει το 

ενδιαφέρον και τη συμπάθεια τρίτων προσώπων.45

4.5.  Σύνδρομο του Νώε (σύνδρομο συλλογής ζώων)

Η παραμέληση των ζώων από τους ενήλικες, όταν δεν 

οφείλεται σε άγνοια ή αδιαφορία για τις ανάγκες των ζώων, 

συνδέεται με το σύνδρομο του Νώε (σύνδρομο συλλογής 

ζώων).46,47 Το σύνδρομο του Νώε έχει συμπεριληφθεί στην 

5η έκδοση του διαγνωστικού και στατιστικού εγχειριδίου 

των ψυχικών διαταραχών (DSM-V) ως παραλλαγή του 

συνδρόμου του Διογένη. Το τελευταίο αποτελεί διαταρα-

χή συμπεριφοράς με κύρια χαρακτηριστικά τη σοβαρή 

παραμέληση της σωματικής υγιεινής και της οικιακής 

καθαριότητας, καθώς και τη συλλεκτομανία αντικειμένων 

χωρίς ιδιαίτερη χρηστική αξία.47

Οι συλλέκτες ζώων αισθάνονται την ανάγκη να συγκε-

ντρώνουν όλο και περισσότερα ζώα χωρίς να λαμβάνουν 

υπ’ όψη κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς, ενώ 

δείχνουν αδυναμία να συνειδητοποιήσουν τη μη φυσιολο-

γική συμπεριφορά τους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει 

για τα ζώα, αλλά και για τους ίδιους.46,47 Παράγοντες που 

πιθανόν να σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν λόγω δια-

ταραχής είναι διάφορες συνθήκες ψυχοκοινωνικού stress, 

συναισθηματικής κακοποίησης από ισχυρότερα πρόσωπα, 

έλλειψης συναισθηματικής πληρότητας και μοναξιάς, ενώ 

ενδέχεται να συνυπάρχουν και άλλες ψυχικές διαταραχές, 

όπως παραληρητική διαταραχή (ο συλλέκτης ζώων θεω-

ρεί ότι έχει την ειδική ικανότητα να επικοινωνεί με αυτά) ή 

άνοια σε πρώιμο στάδιο.46

4.6. Συσχέτιση με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές

Περιστασιακά, μεμονωμένοι ψυχωτικοί ασθενείς μπορεί 

να αναπτύξουν βίαιη συμπεριφορά κατά των κατοικίδιων 

ζώων του άμεσου περιβάλλοντός τους.7,9 Τέλος, στη βιβλι-

ογραφία έχουν καταγραφεί και περιστατικά αυτοκτονίας 
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ή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας ανθρώπου μαζί με ζώο 

συντροφιάς. Αν και το σχετικό πεδίο δεν έχει διερευνηθεί 

επαρκώς, έχει προταθεί ότι ο αυτόχειρας πιστεύει πως και 

το κατοικίδιό του επιθυμεί να τερματίσει τη ζωή του, γιατί 

βιώνει αντίστοιχα αδιέξοδα με τον ίδιο (στην πραγματικό-

τητα βέβαια πρόκειται για μη σύννομη-βίαιη θανάτωση 

του ζώου).48,49

5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H κακοποίηση των ζώων συνιστά κλινική εκδήλωση 

ποικίλων ψυχιατρικών διαταραχών μέσα σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο διαπροσωπικής βίας και παραβατικών συμπερι-

φορών. Στα παιδιά και στους εφήβους η κακοποίηση των 

ζώων συνδέεται με τη διαταραχή διαγωγής, τις διαταραχές 
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εξάρτησης και την παραφιλική διαταραχή της κτηνοφιλίας. 

Στους ενήλικες συνδέεται κυρίως με την αντικοινωνική 

διαταραχή προσωπικότητας και δευτερευόντως με διάφο-

ρες διαταραχές εξάρτησης, την κτηνοφιλία, τη διαταραχή 

προσποίησης διά αντιπροσώπου, το σύνδρομο του Νώε 

και πολύ σπάνια με άλλες διαταραχές. 

Επομένως, κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώου πρέπει 

να αντιμετωπίζεται, μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο και 

στις επικρατούσες κοινωνικές και ηθικές αξίες, με βάση 

την ηλικία, τα κίνητρα και το υποκείμενο ψυχοπαθολογικό 

υπόβαθρο του δράστη. Τέλος, η ποικιλομορφία στο ψυχο-

παθολογικό προφίλ των δραστών μπορεί να χρησιμεύσει ως 

βασική παράμετρος, ώστε να ερμηνευτεί και η εκτεταμένη 

ποικιλομορφία στις μορφές ενεργητικής και παθητικής 

κακοποίησης των ζώων.
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