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1. Η ψυχοπαθολογία των σεξουαλικών παραβατών: 
διαγνωστικά ζητήματα και αναδρομή στην ερευνητική 
δραστηριότητα    
Οι σεξουαλικές αποκλίσεις εισάγονται για πρώτη φορά στο 
DSM-III ως ψυχοσεξουαλικές διαταραχές. Συναντώνται στο 
DSM-IV-TR κάτω από την κατηγορία «παραφιλίες», ενώ στο 
DSM-V [1] γίνεται για πρώτη φορά διάκριση μεταξύ παρα-
φιλίας και παραφιλικής διαταραχής. H πρώτη κατηγορία 
παραφιλικών διαταραχών του πιο πρόσφατου διαγνωστικού 
εγχειριδίου DSM-V αναφέρεται σε σεξουαλικές προτιμήσεις 
με ανώμαλη δραστηριότητα και περιλαμβάνει τις διαταραχές 
ηδονοβλεψίας, επιδειξιομανίας, εφαψιομανίας, μαζοχισμού 
και σαδισμού. Η δεύτερη κατηγορία θέτει ως κριτήριο τις προ-
τιμήσεις με ανώμαλο στόχο και περιλαμβάνει τις διαταραχές 

παιδοφιλίας, φετιχισμού και παρενδυσίας. Οι συγγραφείς του 
εγχειριδίου αναφέρουν ως ενδεικτικό περιορισμό ότι οι κα-
τηγορίες διαταραχών που περιλαμβάνονται στις παραφιλίες 
είναι περιορισμένες. Πράγματι, η παρατήρηση αυτή συνάδει 
με τις εμπειρίες θεωρητικών, ερευνητών και κλινικών, οι οποί-
οι θεωρούν ότι τα κριτήρια και οι κατηγορίες του DSM δεν 
διευκολύνουν τη σαφή κατηγοριοποίηση των σεξουαλικών πα-
ραβατών και δεν περιγράφουν την πολυπλοκότητα ή το εύρος 
των συνοδών προβλημάτων τους [2-3]. 
Τα αποκλίνοντα σεξουαλικά ενδιαφέροντα και η σεξουαλική 
κακοποίηση πιο ειδικά, ενυπάρχουν στην ανθρώπινη ιστορία, 
σε όλες τις κοινωνίες από τα αρχαία χρόνια. Παρ’όλ’αυτά, τα 
σεξουαλικά εγκλήματα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο επιτακτι-
κά κατά τη δεκαετία του 1980 [4]. Από το χρονικό αυτό σημείο 
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Περίληψη
Οι σεξουαλικοί παραβάτες αποτελούν μια ετερόκλητη κλινική ομάδα, με εύρος ελλειμμάτων σε γνωσιακό και κοινωνικό επί-
πεδο. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων παρέμβασης για τη σεξουαλική παραβατικότητα που εφαρμόζονται ως τις μέρες μας, 
χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη εστίαση στη διαχείριση της υποτροπής. Το μοντέλο Good Lives συνιστά ένα σύγχρονο θεω-
ρητικό πλαίσιο για την επανένταξη των σεξουαλικών παραβατών, που αυξάνει συνεχώς σε δημοτικότητα. Δίνει έμφαση στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, εκπληρώνοντας ένα διπλό στόχο: τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου και τη διαμόρφωση ενός Καλού 
Πλάνου Ζωής, που θα προσφέρει ικανοποίηση στο άτομο. Το μοντέλο παρέχει αιτιολογικές υποθέσεις για την έναρξη και συ-
ντήρηση της παραβατικότητας και θέτει στόχους θεραπείας για την εφαρμογή Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων. 
Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι το μοντέλο Good Lives αυξάνει το κίνητρο συμμετοχής στις θεραπευτικές διαδικασίες και τη 
δέσμευση στη θεραπεία, θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία των θεραπευτικών προγραμμάτων για το συγκεκριμένο 
πληθυσμό. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι στόχοι των προγραμμάτων παρέμβασης, που ενσωματώνουν τις αρχές του 
μοντέλου Good Lives, ο τρόπος σχεδιασμού της παρέμβασης και το περιεχόμενό της. Θίγονται ακόμη πρακτικά ζητήματα, που 
είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της παρέμβασης. Αναλύεται η παρουσία της Γνωσιακής Συμπερι-
φοριστικής Θεραπείας στα διαφορετικά στάδια της παρέμβασης και η συνακόλουθη ενίσχυση που προσφέρει η εφαρμογή 
Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών τεχνικών στην εμπειρική τεκμηρίωση του μοντέλου. Συζητώνται τέλος τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του μοντέλου Good Lives και διατυπώνονται προτάσεις για την περαιτέρω εμπειρική στήριξη της αποτελεσματι-
κότητάς του στην κλινική πράξη.  
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και έπειτα, σημαντικός όγκος ερευνών είχε στόχο την εκτίμηση 
της ατομικής παθολογίας των σεξουαλικών παραβατών με τη 
χρήση εργαλείων αξιολόγησης της προσωπικότητας, όπως το 
MMPI. Παρ’όλ’αυτά, οι έρευνες που χρησιμοποιούσαν το ερ-
γαλείο αυτό, φαίνεται πως δεν κατέληξαν σε κάποιου είδους 
σαφή διαφοροποίηση των σεξουαλικών παραβατών από άλ-
λους πληθυσμούς [5]. Με το πέρασμα των ετών, η ερευνητική 
δραστηριότητα στράφηκε στην αξιολόγηση συνηθισμένων χα-
ρακτηριστικών προσωπικότητας που μπορούν να συνδεθούν 
με ψυχικές διαταραχές. Έτσι, με βάση το μοντέλο του Eysenck 
[6] για την προσωπικότητα και το Μοντέλο των Πέντε Παρα-
γόντων [7], διενεργήθηκαν έρευνες που ανέδειξαν διαφορές 
σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μοντέλων [8-9]. 
Με την αύξηση της δημοτικότητας των συμπεριφορικών προ-
σεγγίσεων κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, μεγάλο μέρος του 
ενδιαφέροντος μετατοπίστηκε στη μελέτη των παραγόντων 
που σχετίζονται με την υποτροπή.  Η έρευνα σε αυτή τη φάση 
αφορούσε κυρίως τον εντοπισμό των παραγόντων επικινδυνό-
τητας που είναι στατικοί. Οι δυναμικοί παράγοντες που ανα-
φέρονται στην προσπάθεια κάλυψης προσωπικών αναγκών 
του ατόμου, είχαν μελετηθεί λιγότερο εκτενώς και αναδείχθη-
καν σε σημείο ενδιαφέροντος μόλις με την εμφάνιση και εξέ-
λιξη νέων μοντέλων, όπως αυτό του Marshall [10] και του Ward 
[11]. Ως τότε, ποικιλία συμπεριφοριστικών θεραπευτικών προ-
γραμμάτων για τους σεξουαλικούς παραβάτες και προγραμμά-
των, που συνδύαζαν το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο 
με την Προσέγγιση για την Πρόληψη Υποτροπής, είχαν εφαρ-
μοστεί κατά κόρον στις ΗΠΑ. Έθεταν ωστόσο στόχους, που 
περιορίζονταν κυρίως στους παράγοντες επικινδυνότητας, με 
μια εμφανή απουσία στήριξης ενός συνεκτικού αιτιολογικού 
μοντέλου που θα αναδείκνυε το σύνολο των προβληματικών 
τομέων που συντελούν στην παραβατικότητα [12]. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των χαρακτηριστι-
κών των ατόμων που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα, διε-
ξήχθησαν έρευνες σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον και 
τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας στις οικογένειες καταγωγής 
τους. Η σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική βία είναι 
συχνά ευρήματα στην οικογενειακή ζωή των σεξουαλικών πα-
ραβατών [13-14]. Σε πρόσφατη έρευνα, οι Sheldon & Howitt 
[15] εξέτασαν τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας σε τρεις 
ομάδες παιδόφιλων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι περίπου το 40% 
όλων των παραβατών παρουσίαζε συναισθηματικές δυσκολί-
ες κατά την παιδική ηλικία ή προβλήματα συμπεριφοράς. Οι 
μισοί παραβάτες ανέφεραν εμπειρίες ιδρυματοποίησης σε 
σωφρονιστικούς φορείς, ενώ τα ποσοστά σωματικής κακοποί-
ησης ήταν ασυνήθιστα υψηλά (άνω του 60%). Τέλος, πολλοί 
είχαν βιώσει παραμέληση των γονέων και απόντες φροντιστές, 
ενώ δύο ομάδες παραβατών είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Φαίνεται ωστόσο ότι ένα ιστορικό σεξουαλικής 
κακοποίησης δεν αποτελεί επαρκή, ούτε απαραίτητη συνθήκη 
για τη διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων στην ενήλικη ζωή.
Ένα ακόμη θέμα που περιπλέκει την εικόνα της παθολογίας 
των ατόμων αυτών είναι η παρουσία συνοδών διαταραχών, 
οι οποίες εμφανίζονται σε σημαντικά ποσοστά σεξουαλικών 
παραβατών [16]. Μελέτες αναφέρουν την ύπαρξη αγχωδών 
διαταραχών, άλλων κατηγοριών παραφιλικών διαταραχών, δι-
αταραχών διάθεσης [2], αλλά και της ΔΕΠ-Υ [17] και μορφών 
σεξουαλικής δυσλειτουργίας [18]. Ένα συστηματικό εύρημα 
συννοσηρότητας αποτελεί όμως και η παρουσία διαταραχών 

προσωπικότητας [19], με πιο συχνές την αντικοινωνική, την 
οριακή και τη ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Τα 
χαρακτηρολογικά στοιχεία δυσχεραίνουν τη θεραπεία των 
σεξουαλικών παραβατών, οι οποίοι θεωρούνται στις περιπτώ-
σεις αυτές ως έντονα ανθιστάμενοι στη θεραπεία [20]. 
Η πλειοψηφία των ερευνών που διενεργούνται στις μέρες μας, 
εστιάζεται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς και ειδικότερα σε 
άρρενες που είναι βιαστές ή παιδόφιλοι, ενώ ένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον αναδύεται σταδιακά για τους σεξουαλικούς πα-
ραβάτες του διαδικτύου και τους ανήλικους σεξουαλικούς πα-
ραβάτες [21]. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί και η κατη-
γορία των γυναικών στον πληθυσμό αυτό, παρά το γεγονός ότι 
η αναλογία σεξουαλικών εγκλημάτων ανδρών θυτών προς τα 
εγκλήματα των γυναικών, βρίσκεται κάπου στο 20 προς 1 [22]. 
Οι γυναίκες θύτες παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τους 
άνδρες θύτες, όπως γνωσιακές διαστρεβλώσεις, ελλείμματα 
στην ενσυναίσθηση, δυσκολίες στις σχέσεις και ελλειμματικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης [23]. Παρουσιάζουν όμως κι ιδιαι-
τερότητες, αφού αναφέρουν συχνότερα ιστορικά σεξουαλικής 
θυματοποίησης, ενώ προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις με 
άλλους άνδρες συνεργούς και διαπράττουν λιγότερους βια-
σμούς σε σύγκριση με τους άνδρες [24]. 
Η σύγχρονη τάση στη μελέτη της ψυχοπαθολογίας των σεξου-
αλικών παραβατών εντοπίζεται στην περιγραφή της κλινικής 
τους εικόνας και των διαφορετικών ελλειμμάτων που παρου-
σιάζουν σε γνωσιακό και κοινωνικό επίπεδο. Το εύρημα των 
ελλιπών κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων αναδεικνύεται 
σε αρκετές έρευνες, όπως σε εκείνες για τους σεξουαλικούς 
παραβάτες του διαδικτύου. Περίπου το ένα τέταρτο αυτών 
αναφέρει ως κίνητρο τα κοινωνικά οφέλη που αποκομίζει από 
την εμπλοκή του στην παιδική πορνογραφία και την αίσθηση 
της αποδοχής από την ομάδα των υπόλοιπων χρηστών [15].
Η εστίαση στα γνωσιακά χαρακτηριστικά οδήγησε στην κατα-
γραφή δυσλειτουργικών γνωσιών, όπως εκείνων που αφορούν 
την άρνηση του εγκλήματος ή την υποτίμηση της σημασίας του, 
την εκλογίκευση της πράξης και το αυτονόητο δικαίωμα [3]. Οι 
κλινικές συνεντεύξεις αποκαλύπτουν ακόμη διαστρεβλωμένες 
πεποιθήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα, για παράδειγμα 
ότι «τα προκλητικά ρούχα μια γυναίκας αποτελούν σεξουαλι-
κή πρόσκληση» [25]. Ακόμη εντοπίζονται βαθύτερες πυρηνι-
κές πεποιθήσεις και σχήματα με διαστρεβλωμένο περιεχόμε-
νο, όπως: «τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα» [26- 27]. Σε μια 
έρευνα [28] χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Joung 
[29] για τη μελέτη των σχημάτων που συναντώνται συχνότερα 
σε βιαστές και θύτες παιδικής κακοποίησης. Τα συνηθέστερα 
από αυτά ήταν σχήματα συναισθηματικής αποστέρησης, εγκα-
τάλειψης, ελαττωματικότητας, καχυποψίας και αυτοθυσίας. 
Οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις θεωρούνται γνωσιακοί παρά-
γοντες ευαλωτότητας που προστατεύουν την αυτοεικόνα του 
παραβάτη [30] και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη δικαιο-
λόγηση της εγκληματικής πράξης, αλλά όχι στην αρχική τέλεσή 
της. Θεωρείται επίσης ότι αντανακλούν τις διαστρεβλωμένες 
εμπειρίες και τα σενάρια των πρώιμων εμπειριών των θυτών 
[31] και πολύ συχνά δεν γίνονται αντιληπτές από τους παρα-
βάτες ως κοινωνικά ανεπιθύμητες. 
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ψυχοπαθο-
λογία των σεξουαλικών παραβατών είναι η ελλειμματική εν-
συναίσθηση, που παρατηρείται εντονότερα στους βιαστές και 
τους θύτες κακοποίησης παιδιών και συσχετίζεται θετικά με 
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γνωσιακές διαστρεβλώσεις [32], η δυσκολία στην ανάπτυξη 
συντροφικότητας και οικειότητας με άλλα πρόσωπα [33] και 
τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών αντι-
μετώπισης των καθημερινών προκλήσεων [34]. Ακόμη, οι 
παραβάτες αυτού του τύπου παρουσιάζουν δυσκολίες στην 
αυτορύθμιση και ειδικότερα στον έλεγχο των συναισθημάτων 
και των πράξεών τους [35]. Φαίνεται έτσι ότι οι θύτες σεξουα-
λικών εγκλημάτων αποτελούν μια ετερόκλητη κλινική ομάδα, 
με σύνθετα προβλήματα που λειτουργούν επιβαρυντικά, τόσο 
στην πορεία προς την εκδήλωση της εγκληματικής συμπεριφο-
ράς, όσο και στη θεραπεία και κοινωνική επανένταξή τους.
Το εύρος των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι σεξουαλικοί 
παραβάτες οδήγησε στη διεύρυνση και στον εμπλουτισμό των 
θεραπευτικών προγραμμάτων. Αυτά πλέον ενσωματώνουν τη 
θέσπιση θεραπευτικών στόχων που αφορούν δεξιότητες δια-
χείρισης των καθημερινών προκλήσεων, αλλά και τη σχεδίαση 
ενός εμπεριστατωμένου πλάνου ζωής που θα προσφέρει ικα-
νοποίηση στο άτομο [36]. Ο σχεδιασμός των παραπάνω προ-
γραμμάτων βασίστηκε σε μοντέλα που προτείνουν υποθέσεις 
σχετικά με την πορεία του ατόμου προς το έγκλημα, αλλά και 
σχετικά με την πορεία προς την επανάληψη της εγκληματικής 
πράξης. Τα Μοντέλα Πορείας όπως ονομάζονται, περιλαμ-
βάνουν την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι αποτελούν στατικά ή δυναμι-
κά χαρακτηριστικά του παραβάτη. Συνδέονται με πρακτικές 
εφαρμογές και παρεμβάσεις στους προβληματικούς τομείς 
που οι εμπνευστές τους θεωρούν ότι εμπλέκονται στην εγκλη-
ματογένεση και τη συντήρησή της [3]. 
Ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα είναι αυτό του Ward και των 
συνεργατών του (Good Lives Model) [37], το οποίο ξεκινώντας 
από ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ικανοποίηση των βασικών 
ανθρώπινων αναγκών, προτείνει μια πιθανή πορεία προς την 
τέλεση του εγκλήματος.  Το μοντέλο έχει οδηγήσει στη διαμόρ-
φωση μιας θεραπευτικής προσέγγισης για τους σεξουαλικούς 
παραβάτες, η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος [11, 38].   
   
2. Το Μοντέλο “Good Lives”
Το Good Lives Model (GLM) αναπτύχθηκε από τον Ward και 
τους συνεργάτες του [37, 39] και εκφράζει μια σύγχρονη προ-
σέγγιση για την επανένταξη των θυτών σεξουαλικών εγκλη-
μάτων. Διαμορφώθηκε ως απάντηση στους περιορισμούς του 
παραδοσιακού μοντέλου της Πρόληψης Υποτροπής, δίνοντας 
έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατών σημείων 
των παραβατών, αντί στην αποκλειστική διαχείριση παραγό-
ντων κινδύνου ή στην αντιμετώπιση των ποικίλων ελλειμμάτων 
τους. 
Το μοντέλο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην προσέγγιση 
RNR (Risk, Need, Responsivity) των Bonta και Andrews [40], με 
στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της μέσω της αύξη-
σης κινήτρου εμπλοκής και δέσμευσης του ατόμου στη θεραπεία. 
Οι δύο προσεγγίσεις θεωρούνται αλληλοσυνδεόμενα μοντέλα 
για την επανένταξη των παραβατών και παρέχουν το θεωρητικό 
πλαίσιο, τους τομείς και τους στόχους παρέμβασης για την εφαρ-
μογή γνωσιακών συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων.
Το Μοντέλο Good Lives έχει τις ρίζες του στις έννοιες της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
γενικότερα, προτάσσει το δικαίωμα στην αυτονομία και εμπε-
ριέχει μια θετική οπτική της θεραπευτικής προσέγγισης των 
σεξουαλικών παραβατών [41]. Θεμέλιος λίθος του GLM είναι 

οι 11 κατηγορίες βασικών πρωτογενών αγαθών που όλοι οι άν-
θρωποι επιδιώκουν να αποκτήσουν στη ζωή τους. Τα βασικά 
πρωτογενή αγαθά είναι η ζωή, η γνώση, η επιτυχία στην ψυχα-
γωγία, η επιτυχία στην εργασία, η επιτυχία στην αυτονομία, η 
εσωτερική γαλήνη, το σχετίζεσθαι (οι στενές σχέσεις), ο κοι-
νοτισμός, η πνευματικότητα, η ευτυχία και η δημιουργικότητα. 
Οι δημιουργοί του μοντέλου θεωρούν ότι υπάρχουν ατομικές 
διαφορές στη σημασία που δίνεται σε κάθε πρωτογενές αγα-
θό, και ότι αυτές αντανακλούν και τις διαφορές στις αξίες και 
τις προτεραιότητες ζωής. 
Ως προς τις αιτιολογικές υποθέσεις του GLM σχετικά με το 
πέρασμα στην εγκληματική πράξη, αυτές αναπτύσσονται 
γύρω από την ιδέα των δευτερογενών αγαθών. Έτσι, οι διά-
φοροι τρόποι και τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι επιδιώ-
κουν τα πρωτογενή αγαθά αντιπροσωπεύουν τα δευτερογενή 
ή συντελεστικά αγαθά [42]. Αυτά μπορεί να είναι λειτουργι-
κά και υγιή, ή όπως στην περίπτωση των θυτών κακοποίησης, 
εγκληματογόνα. Τότε, τα δευτερογενή αγαθά ισοδυναμούν με 
δυναμικούς παράγοντες κινδύνου [43]. Στο πλαίσιο των γενι-
κών παραδοχών του μοντέλου θεωρείται ότι όλοι οι άνθρω-
ποι ακολουθούν ένα Καλό Πλάνο Ζωής (Good Life Plan) όσο 
στοιχειώδες ή ελλιπές κι αν είναι, το οποίο περιλαμβάνει τις 
πυρηνικές αξίες των ατόμων. Όταν τα δευτερογενή αγαθά του 
ατόμου είναι δυσλειτουργικά, τότε το πλάνο ζωής του ατόμου 
είναι ελαττωματικό.  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αιτιολο-
γικής βάσης του μοντέλου, οι εμπνευστές του υιοθέτησαν τις 
υποθέσεις της Ενοποιημένης Θεωρίας για τη Σεξουαλική Πα-
ραβατικότητα (Integrated Theory of Sexual Offending) [44]. 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η σεξουαλική παραβατικότητα 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση βιολογικών, περιβαλλοντι-
κών και νευροψυχολογικών παραγόντων. Η αλληλεπίδραση 
βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επιδρά στη νευ-
ροψυχολογική λειτουργία του ατόμου, οδηγώντας στην εγκα-
θίδρυση τριών αλληλένδετων νευροψυχολογικών συστημά-
των: του συναισθηματικού συστήματος/ συστήματος κινήτρων, 
του συστήματος αντίληψης και μνήμης και του συστήματος 
επιλογής δράσης και ελέγχου. Τα προβλήματα στα παραπά-
νω συστήματα οδηγούν στην εμφάνιση των τυπικών ομάδων 
προβλημάτων στους σεξουαλικούς παραβάτες (γνωσιακές δι-
αστρεβλώσεις, ελλείμματα στην ενσυναίσθηση, κοινωνικές δυ-
σκολίες και αποκλίνουσα σεξουαλική διέγερση). Οι συνέπειες 
της παραβατικότητας με τη σειρά τους ενισχύουν την ευαλω-
τότητα των ατόμων, μέσα από την επίδραση με το περιβάλλον 
και την ψυχολογική λειτουργία, οδηγώντας στη συντήρηση της 
παραβατικής συμπεριφοράς.
Από τις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές του GLM, γενικές 
και αιτιολογικές, προκύπτουν και οι βασικοί στόχοι της θε-
ραπείας των σεξουαλικών παραβατών. Πρωταρχικοί στόχοι 
είναι να εκπαιδευτεί το άτομο στην απόκτηση των πρωτογε-
νών αγαθών με μη επιβλαβείς τρόπους, να αντιμετωπίσει τα 
ελαττώματα του πλάνου ζωής του και να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικά τις πιθανότητες υποτροπής, με την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων αυτοελέχου και αυτορύθμισης [45].

3. Η ενσωμάτωση του Μοντέλου Good Lives σε θεραπευ-
τικά προγράμματα για τη Σεξουαλική Παραβατικότητα 
Το GLM παρέχει μια λεπτομερή θεωρητική βάση, με κλινι-
κές προεκτάσεις και θεραπευτικούς στόχους, που μπορούν 
να δουλευτούν στην πράξη με δομημένα μοντέλα που χαίρουν 
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ερευνητικής στήριξης, όπως η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία.
Αν και η δημοτικότητα του Μοντέλου Good Lives αυξάνεται 
διαρκώς και το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμα 
θεραπευτικά προγράμματα σεξουαλικών παραβατών διεθνώς 
[46], έχουν παρατηρηθεί σημαντικές παραλλαγές στην πρακτι-
κή εφαρμογή των παραδοχών του. Οι Willis, Yates, Gannon 
και Ward [47] παρέχουν μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
των βημάτων ενσωμάτωσης των βασικών αρχών του GLM σε 
θεραπευτικά προγράμματα για σεξουαλικούς παραβάτες. Πα-
ρουσιάζουν μια σειρά από κατευθυντήριες, που συνάδουν με 
τη φιλοσοφία του GLM και την προσέγγιση RNR. Αυτές αφο-
ρούν τους στόχους του θεραπευτικού προγράμματος, τη δια-
δικασία αξιολόγησης των θεραπευόμενων, το σχεδιασμό της 
παρέμβασης, το περιεχόμενο της παρέμβασης και την τελική 
της εφαρμογή.
Η παρέμβαση αφορά κυρίως τη θεραπεία σε ομάδα, καθώς τα 
θεραπευτικά προγράμματα συνήθως υλοποιούνται σε φυλακές 
ή σε κοινοτικές δομές, αν και δεν αποκλείεται η προσαρμογή 
των κατευθυντήριων σε ατομικά προγράμματα παρέμβασης. 

3.1. Στόχοι Προγράμματος Παρέμβασης
Το GLM διαφέρει σημαντικά στη στοχοθεσία από την κλασι-
κή και συστηματικά εφαρμοσμένη προσέγγιση της Πρόληψης 
Υποτροπής. Σύμφωνα με το μοντέλο, η αποκλειστική έμφαση 
που δινόταν στα ελλείμματα και στη διαχείριση των παραγό-
ντων υποτροπής ενδεχομένως να είναι ανεπαρκής για να κι-
νητοποιήσει τους παραβάτες να δεσμευτούν στη θεραπεία. O 
κεντρικός στόχος του προγράμματος επανένταξης πρέπει να 
είναι διττός: να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στο να δια-
μορφώσουν μια ικανοποιητική ζωή για εκείνους και παράλ-
ληλα να απέχουν από την παραβατικότητα. Ο δυαδικός αυτός 
στόχος είναι απαραίτητο να εξηγηθεί σαφώς στους θεραπευ-
όμενους και να παρουσιαστεί η θεραπεία ως μια διαδικασία 
βελτίωσης της ζωής τους. Η θετική αυτή αλλαγή θα επιτευχθεί 
με τη διασαφήνιση των πρωτογενών αγαθών, που επιθυμούν 
να αποκτήσουν, αλλά και με τον καθορισμό των τρόπων με 
τους οποίους μπορούν να τα αποκτήσουν επιτυχώς. Σε γενικές 
γραμμές, η θεραπεία πρέπει να ιδωθεί ως ένα σύνολο τεχνι-
κών, που έχουν στόχο περισσότερο να προσθέσουν δεξιότητες 
στο άτομο, παρά να αφαιρέσουν προβληματικά στοιχεία [48]. 
Για να εξασφαλίσουν οι φορείς παρέμβασης ότι το παραπάνω 
πλάνο γίνεται κατανοητό και ότι οι θεραπευόμενοι θα αναπτύ-
ξουν το κίνητρο να δεσμευτούν στη διαδικασία, είναι σημαντι-
κό η γλώσσα και η έκφραση που χρησιμοποιείται να είναι θε-
τική, να μην επικεντρώνεται στα ελλείμματα και να μην ευνοεί 
ετικέτες που στιγματίζουν τα άτομα. Αυτή η θετική έκφραση 
πρέπει να χαρακτηρίζει και το όνομα του προγράμματος, το 
συμβόλαιο και τη διατύπωση των θεραπευτικών στόχων. Οι 
στόχοι της ομάδας και οι κανόνες λειτουργίας προτείνεται 
να θεσπίζονται συνεργατικά και να διατυπώνονται γραπτώς 
με την μορφή μιας λίστας κανόνων, ώστε να ενισχύεται ο συ-
νεργατικός εμπειρισμός και να αυξάνεται εξαρχής το κίνητρο 
εμπλοκής στις ομαδικές διαδικασίες.

3. 2. Σχεδιασμός της Παρέμβασης
Μετά την αξιολόγηση, προτείνεται να προγραμματίζεται μια 
ατομική συνεδρία ανατροφοδότησης, κατά την οποία ο θερα-
πευτής βεβαιώνεται ότι έχει εξάγει ορθά τα δυνατά σημεία 
του πελάτη, τα πρωτογενή αγαθά που θεωρεί σημαντικά και 

τον τρόπο που η επιδίωξή τους σχετίζεται με την παραβατι-
κότητα. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με τη χρήση δομημένων 
συνεντεύξεων GLM, που σύμφωνα με έρευνες παρουσιάζουν 
ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες [45], αλλά και με δια-
θέσιμα ερωτηματολόγια, όπως το Personal Concerns Inventory 
[49] και το Quality of Life Inventory [50]. Ακολούθως, ο θερα-
πευτής συζητά με τον πελάτη τη διατύπωση περίπτωσης που 
έχει διαμορφώσει. Γίνεται τότε μια μορφή ψυχοεκπαίδευσης, 
συζητώνται οι βασικές αρχές του μοντέλου Good Lives, ενώ 
διασαφηνίζεται και ο διττός στόχος της θεραπείας. Η στοχο-
θέτηση γίνεται συνεργατικά και ο πελάτης ενθαρρύνεται να 
συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της παρέμβασης.
Το πλάνο σχεδιασμού της παρέμβασης είναι εξατομικευμέ-
νο και περιλαμβάνει υποστόχους. Σχεδιάζεται ένα πρόγραμ-
μα που εκπαιδεύει το άτομο στην απόκτηση δεξιοτήτων, με 
τη βοήθεια των οποίων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 
κοινωνικά αποδεκτά μέσα για την επιδίωξη των αγαθών, που 
επιθυμεί. Ένα συνηθισμένο πρωτογενές αγαθό, στο οποίο 
οι σεξουαλικοί παραβάτες αποδίδουν μεγάλη σημασία είναι 
το σχετίζεσθαι, με την έννοια των στενών σχέσεων [51]. Σχε-
διάζεται έτσι ένα πρόγραμμα με στόχους την απόκτηση σχέ-
σεων, και τίθενται στόχοι όπως να κάνει το άτομο φιλίες, να 
συνάψει ρομαντικές σχέσεις, να ενισχύσει οικογενειακούς δε-
σμούς κλπ. Ένας ακόμη υποστόχος είναι η αντιμετώπιση των 
εγκληματογόνων μέσων στα οποία συνήθιζε να καταφεύγει το 
άτομο. Τέτοια μέσα μπορεί να είναι η χρήση του σεξ ως στρα-
τηγική αντιμετώπισης, η υπερβολική ενασχόληση με το σεξ ή η 
αποκλίνουσα σεξουαλική διέγερση. 
Οι πελάτες, αφού αναγνωρίσουν τα προβλήματα που τους έχει 
προκαλέσει η χρήση των δυσλειτουργικών στρατηγικών, τα 
συνδέουν με τα ελαττώματα στο πλάνο ζωής τους και αποκτούν 
μια συνολική εικόνα του προβλήματος στο εδώ και τώρα. 

3.3. Περιεχόμενο της Παρέμβασης
Ως κατά βάση θεωρητικό πλαίσιο, το μοντέλο Good Lives δεν 
υπαγορεύει συγκεκριμένο περιεχόμενο για την παρέμβαση, 
ούτε έχει οδηγήσει στη συγγραφή κάποιου εγχειριδίου με 
πρωτόκολλο γενικής εφαρμογής. Και αυτό διότι οι εμπνευστές 
του θεωρούν ότι η φιλοσοφία του μοντέλου δεν συνάδει με τη 
χρήση ενός άκαμπτου εγχειριδίου θεραπείας. Παρ’όλ’αυτά 
συμφωνούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιας δομής στην 
εφαρμογή της παρέμβασης και παρέχουν έναν δομημένο οδη-
γό, που μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
θεραπευόμενων. Ο οδηγός αυτός περιέχει γενικούς στόχους 
και προτάσεις για δραστηριότητες, στρατηγικές και παρεμβά-
σεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή [47]. Οι 
γενικοί στόχοι εκφράζονται με τη μορφή ενοτήτων (modules) 
και η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν 
τις σχέσεις και τη συντροφικότητα, τη γενική αυτορύθμιση, τη 
σεξουαλική αυτορύθμιση, και άλλα. Στο εσωτερικό των ενοτή-
των εμπεριέχονται βασικά θέματα προς επεξεργασία, όπως η 
παρορμητικότητα, η χρήση του σεξ ως στρατηγική αντιμετώπι-
σης και οι υγιείς και μη υγιείς σχέσεις.
Οι ενότητες που προγραμματίζονται για την παρέμβαση, που 
θα ακολουθήσει, εμπεριέχουν και στόχους που απορρέουν από 
την προσέγγιση RNR, όπως είναι η ρύθμιση του συναισθήμα-
τος, η αυτορύθμιση, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων και η επαναρύθμιση της σεξουαλικής 
διέγερσης. Μια πιθανή ενότητα που μπορεί να αποτελέσει μέ-
ρος της παρέμβασης, έχει ως κεντρικό στόχο να κατανοήσει το 
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άτομο το έγκλημα, με τη βοήθεια μιας απλοποιημένης διατύ-
πωσης περίπτωσης βασισμένης στο GLM και να αναδομήσει 
πεποιθήσεις, που υποστηρίζουν το έγκλημα. Το πρωτογενές 
αγαθό που προάγεται με το στόχο αυτό είναι η γνώση, ενώ τε-
χνικές και δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται, είναι η ανα-
γνώριση προβλημάτων στο πλάνο ζωής και ο εντοπισμός των 
δυσλειτουργικών σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφο-
ρών που οδήγησαν στην εγκληματική πράξη. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, ως ξεχω-
ριστής ενότητας με στόχο την κατανόηση της επίδρασης της 
εγκληματικής πράξης στο θύμα και συνολικότερα την κατανό-
ηση της θέσης των άλλων. Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης μπορεί 
να οδηγήσει στην ανάληψη ευθύνης για την πράξη, στην απο-
δοχή του κακού που έχει συντελεστεί στο θύμα και τελικά στην 
αναζήτηση κάποιας μορφής συγχώρεσης [52].
Οι γνωσιακές συμπεριφοριστικές τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται, εφαρμόζονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του GLM για 
την επιδίωξη των πρωτογενών αγαθών. Αυτό συμβαίνει και 
για ένα εξαιρετικά σημαντικό συστατικό μέρος της θεραπεί-
ας, που είναι η αντιμετώπιση της αποκλίνουσας σεξουαλικής 
διέγερσης. Συχνά, ο στόχος αυτός αποτελεί προτεραιότητα για 
τα άτομα, που παρουσιάζουν σοβαρά αποκλίνουσα σεξουαλι-
κή διέγερση ως παράγοντα κινδύνου, καθώς μετα-αναλύσεις 
έχουν δείξει ότι τα αποκλίνοντα σεξουαλικά ενδιαφέροντα 
συστηματικά προβλέπουν την υποτροπή [53]. Η Γνωσιακή Συ-
μπεριφοριστική Θεραπεία προσφέρει τεχνικές για τη θερα-
πεία τροποποίησης των ερεθισμάτων, που προκαλούν σεξου-
αλική διέγερση. 
Η τελική ενότητα της παρέμβασης αφορά την καθοδήγηση των 
ατόμων στο να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν ένα μα-
κροπρόθεσμο καλό πλάνο ζωής. Το πλάνο ζωής περιλαμβάνει 
λεπτομερή σχέδια για την απόκτηση των πρωτογενών αγαθών 
με ρεαλιστικούς, λειτουργικούς και υγιείς τρόπους, ασύμβα-
τους με μελλοντική παραβατικότητα. Για να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των στόχων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθή-
κες και ο χώρος διαβίωσης, οι όροι αποφυλάκισης, η εργασία 
και η κοινωνική υποστήριξη, διαθέσιμα στο άτομο. Τέλος, το 
πλάνο ζωής εμπεριέχει προσχεδιασμένες στρατηγικές έτοιμες 
για υλοποίηση στην περίπτωση πιθανού κινδύνου υποτροπής. 
Διαμορφώνεται ένα πλάνο διαχείρισης των παραγόντων κιν-
δύνου ως τμήμα ενός ευρύτερου πλάνου αυτορύθμισης, για το 
οποίο ενημερώνονται οι φορείς επιτήρησης στην κοινότητα. Η 
επιτήρηση μετά την αποφυλάκιση αποκτά ως εκ τούτου τη μορ-
φή υποστήριξης, με σκοπό την εποπτεία για την εφαρμογή των 
στρατηγικών αυτορύθμισης και τη διασφάλιση της επιδίωξης 
των πρωτογενών αγαθών στο πλαίσιο του νέου Καλού Πλάνου 
Ζωής.

3.4. Yλοποίηση της Παρέμβασης: Πρακτικά ζητήματα
Οι φορείς παρέμβασης είναι απαραίτητο να εναρμονίζονται 
με τις ηθικές παραδοχές του GLM και να κατανοούν ότι οι σε-
ξουαλικοί παραβάτες είναι άνθρωποι σαν όλους τους άλλους. 
Η στάση αυτή περιλαμβάνει το σεβασμό στα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικής κουλτούρας του ατόμου, αλλά 
και η επίδειξη θετικών χαρακτηριστικών από την πλευρά των 
θεραπευτών στην επαφή τους με τους θεραπευόμενους. Κάθε 
εχθρικότητα, αντιπαράθεση και ετικετοποίηση του ατόμου εί-
ναι αντίθετη και ασύμβατη με τις αρχές του μοντέλου και δεν 
αντιπροσωπεύουν μέσα, που προάγουν την αλλαγή. Όλοι όσοι 

εμπλέκονται στην θεραπεία θα πρέπει να σέβονται και να 
ενισχύουν την αυτονομία και την ατομικότητα των πελατών, 
τηρώντας μια συνεργατική προσέγγιση σε όλες τις φάσεις της 
παρέμβασης.
Η θεραπεία με τους σεξουαλικούς παραβάτες αναμφισβήτητα 
ενέχει ποικίλες προκλήσεις για τους θεραπευτές, οι οποίοι κα-
λούνται να αναπτύξουν μια θεραπευτική συμμαχία με ανθρώ-
πους που έχουν προκαλέσει βλάβη και πόνο σε άλλα άτομα, 
συχνά δε και σε παιδιά [11]. Είναι επιτακτική ανάγκη να ανα-
πτύξουν οι θεραπευτές επίγνωση των προσωπικών, ηθικών και 
άλλων ειδών αρνητικών στάσεων, που ενεργοποιούνται κατά 
την επαφή τους με αυτούς τους θεραπευόμενους [52]. Η επο-
πτεία γίνεται έτσι αναντίρρητη συνθήκη, που βοηθά το θερα-
πευτή στη διαχείριση συναισθημάτων θυμού και άγχους, που 
μπορεί να προκύψουν και να σταθούν εμπόδια στη θεραπευ-
τική σχέση. Μπορεί επίσης να αποφορτίσει το θεραπευτή και 
να επαναφέρει την εστίαση της θεραπείας στη θετική θεώρηση 
της αλλαγής που επιδιώκεται. Γενικά, η υιοθέτηση της προσέγ-
γισης Good Lives μεταφράζεται στο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 
στη θεραπεία των σεξουαλικών παραβατών αποδέχονται τον 
παραβάτη ως έναν άνθρωπο σαν όλους τους άλλους, ο οποίος 
ως ανθρώπινο ον διαθέτει την δυνατότητα να πράξει τόσο το 
καλό, όσο και το κακό. Βρίσκεται δε στη θεραπεία, με σκοπό 
να αλλάξει τους παράγοντες στη ζωή του, που ευνόησαν τη δι-
άπραξη επιβλαβών για τους άλλους πράξεων.
Οι αρχές του GLM δεν περιορίζονται στο χώρο των συνεδρι-
ών, αλλά γενικεύονται σε ολόκληρο το περιβάλλον στο οποίο 
διενεργείται η παρέμβαση, στο σύνολο του σωφρονιστικού 
ιδρύματος ή του κοινοτικού φορέα. Για το σκοπό αυτό, δια-
σφαλίζεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργητική εμπλοκή 
όλων των μελών της ομάδας και διαφόρων ειδικοτήτων, όπως 
των σωφρονιστικών υπαλλήλων, του νοσηλευτικού προσωπι-
κού και των υπαλλήλων θεραπευτικών δραστηριοτήτων. Όλοι 
οι παραπάνω ειδικοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στις αρ-
χές του GLM και να στηρίζουν το άτομο στην υλοποίηση του 
πλάνου ζωής του.  

4. H Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία μέσα στις 
παρεμβάσεις GLM 
Εξετάζοντας τη μορφή που έχει πάρει στις μέρες μας το GLM 
στην πρακτική του εφαρμογή, γίνεται σαφής ο συνδυασμός 
των θεωρητικών αρχών του μοντέλου με τη Γνωσιακή Συμπε-
ριφοριστική Θεραπεία, όπως την γνωρίζουμε στην πράξη. 
Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση έχει στόχο τη διατύπω-
ση περίπτωσης για κάθε παραβάτη χωριστά, από την οποία 
απορρέει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Ακολουθεί 
ψυχοεκπαίδευση για το μοντέλο και η διατύπωση περίπτωσης 
ανακοινώνεται στο θεραπευόμενο. Η στοχοθεσία γίνεται συ-
νεργατικά με το θεραπευόμενο και η διατύπωση περίπτωσης 
επανελέγχεται τακτικά στην πορεία της θεραπείας και ανα-
προσαρμόζεται.
Στο κύριο μέρος της παρέμβασης, η εφαρμογή Γνωσιακών Συ-
μπεριφοριστικών τεχνικών αντιπροσωπεύει άλλωστε το κυρί-
αρχο πρακτικό οπλοστάσιο των θεραπευτών. Αναφορικά με 
τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις, γίνεται γνωσιακή αναδόμηση 
των πεποιθήσεων, που υποστηρίζουν την παραβατική συμπε-
ριφορά, ενώ για να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα στην εν-
συναίσθηση αναλύονται οι συνέπειες της πράξης στο θύμα και 
γίνεται επανεκπαίδευση στην ενσυναίσθηση. Οι κοινωνικές 
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δυσκολίες αποκαθίστανται με εκπαίδευση στις κοινωνικές δε-
ξιότητες και για τη βελτίωση των συναισθηματικών προβλημά-
των παρέχεται εκπαίδευση στη ρύθμιση του συναισθήματος. 
Τέλος, εφαρμόζεται επαναρύθμιση της σεξουαλικής διέγερ-
σης για την αποκλίνουσα σεξουαλική διέγερση και ο θερα-
πευόμενος καθοδηγείται στην κατασκευή υγιών σεξουαλικών 
αναπαραστάσεων. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμη την 
εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, 
τη μίμηση του θεραπευτή ως προτύπου λειτουργικότητας και 
την πρόληψη υποτροπής, μέσα από την εξάσκηση διαχείρισης 
καθημερινών καταστάσεων υψηλού κινδύνου. 
Το GLM είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να παρέχει στη Γνω-
σιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία το υπόβαθρο στόχων, 
πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν οι επιστημονικά τεκμηριω-
μένες και αποδεδειγμένα επιτυχείς Γνωσιακές Συμπεριφορι-
στικές παρεμβάσεις. Ο συνδυασμός αυτός στη θεραπεία οδη-
γεί στην ενίσχυση της αυτονομίας του ατόμου, στην ανάληψη 
ευθύνης για τη ζωή και τις πράξεις του και σε μια καλύτερη 
αυτογνωσία σε σχέση με πράξεις του παρελθόντος.

5. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου
Δεδομένου ότι το GLM πρωτοδιατυπώθηκε στην αρχική του 
μορφή πριν περίπου μια δεκαετία [37] και εξελίχθηκε σημα-
ντικά για να εφαρμοστεί στην πράξη, η ερευνητική δραστηρι-
ότητα, που καταπιάνεται με την αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητας του μοντέλου, βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Μόλις 
πριν λίγα χρόνια, έγιναν διαθέσιμα ένα πρωτόκολλο αξιολό-
γησης [45], ο οδηγός για το θεραπευτή [54] και το βιβλίο ερ-
γασιών για το θεραπευόμενο [43], ορόσημα τα οποία προώ-
θησαν σημαντικά την υιοθέτηση του μοντέλου GLM-C (GLM 
Comprehensive) από αρκετούς φορείς παρέμβασης. Το μοντέ-
λο ακολουθεί τις αρχές της εμπειρικά τεκμηριωμένης ψυχο-
θεραπείας, που είναι η εξασφάλιση αποδείξεων για την απο-
τελεσματικότητα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και κάτω 
από συνθήκες κλινικής πράξης, η αξιολόγηση του σκοπού της 
θεραπείας και η ύπαρξη εγχειριδίου για την ψυχοθεραπεία 
[55]. Παρά την πρόσφατη εμφάνισή του, το μοντέλο φαίνεται 
να βρίσκεται στις τρεις πρώτες προσεγγίσεις επιλογής για το 
ένα τρίτο των προγραμμάτων παρέμβασης για ενήλικες και 
έφηβους σεξουαλικούς παραβάτες της Βόρειας Αμερικής και 
για παραπάνω από τα μισά προγράμματα του Καναδά [46]. 
Σύμφωνα με έρευνες, το μοντέλο Good Lives μπορεί να ενι-
σχύσει τη δέσμευση των ατόμων στους στόχους της παρέμβα-
σης και να μειώσει τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας [56]. 
Σε σύγκριση με προγράμματα που χρησιμοποιούν την παρα-
δοσιακή προσέγγιση Πρόληψης Υποτροπής, τα προγράμματα 
που ενσωματώνουν τις αρχές του, παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ολοκλήρωσης της θεραπείας. Ακόμη και στην περί-
πτωση προγράμματος με πληθυσμό σεξουαλικών παραβατών, 
που είχαν διαγνωστεί με ψυχικές διαταραχές, φάνηκε ότι όλοι 
οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη θεραπεία [57]. Η εστίαση 
σε στόχους μέσα από τις ενότητες και στο κέρδος για τη ζωή 
του πελάτη φαίνεται να ενισχύει το κίνητρο για συμμετοχή στη 
θεραπεία, που αποτελεί παράγοντα υψηλής σημαντικότητας 
για τα συγκεκριμένα προγράμματα [58, 65]. Ο προσανατολι-
σμός στο μέλλον και στα θετικά στοιχεία που προάγει το GLM 
αναφέρθηκαν από τους θεραπευόμενους και τους συντονιστές 
και σε άλλη έρευνα [70], ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν 
βρέθηκαν διαφορές στην αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

Good Lives σε σύγκριση με το κλασικό μοντέλο της Πρόληψης 
Υποτροπής, ως προς την επιτευχθείσα αλλαγή στους τομείς 
όπου είχαν τεθεί στόχοι και στα ποσοστά αποχώρησης. 
   Aν και σταδιακά αυξάνονται οι έρευνες, που στηρίζουν την 
αποτελεσματικότητα του GLM, η ασυνέπεια στην ενσωμάτω-
ση των αρχών του μοντέλου στα διάφορα προγράμματα δεν 
επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή ερευνών για να διαπι-
στωθεί με σαφήνεια αν η αυξημένη τήρηση των αρχών συνδέ-
εται και με αυξημένη αποτελεσματικότητα. Μια έρευνα που 
μελέτησε 13 θεραπευτικά προγράμματα στη Βόρειο Αμερική 
ανέδειξε ότι κάποια προγράμματα υιοθετούσαν το GLM ως 
πρόσθετο, με την εισαγωγή στο πρόγραμμα κάποιας από τις 
ενότητες του μοντέλου. Άλλα, το ενσωμάτωναν σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό σε διαφορετικά σημεία του προγράμματος 
(πχ. στην υλοποίηση αλλά όχι στο σχεδιασμό και τους στόχους 
της παρέμβασης) [71]. Η έλλειψη συνέπειας στην ενσωμάτωση 
του GLM δυσχεραίνει τη συγκριτική μελέτη της αποτελεσματι-
κότητας προγραμμάτων που επιλέγουν διαφορετικές προσεγ-
γίσεις παρέμβασης.
   Είναι αναμφισβήτητα απαραίτητο στο μέλλον να ενταχθούν 
στις μελέτες αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που 
προτείνει το GLM, αναμνηστικές αξιολογήσεις μετά το πέρας 
της παρέμβασης (στους τρεις μήνες, έξι μήνες και ένα έτος). 
Άλλωστε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, μετά 
την παρέμβαση του οποίου απαιτείται επιτήρηση των ατόμων 
αυτών. Συνεπώς, οι φορείς επιτήρησης μπορούν να αξιοποιη-
θούν εύκολα ως πηγές των απαραίτητων πληροφοριών για τις 
έρευνες με επανεκτίμηση. Οι αναμνηστικές αξιολογήσεις θα 
δώσουν τις πρώτες πληροφορίες για τη διατήρηση των αποτε-
λεσμάτων της παρέμβασης. Θα είναι ωφέλιμο να εξεταστούν, 
τόσο η υλοποίηση του λειτουργικού πλάνου ζωής που σχεδιά-
στηκε σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο, όσο και η αυτοδι-
αχείριση των ατόμων και τα ποσοστά υποτροπής.

6. Συζήτηση
Το μοντέλο Good Lives είναι ένα σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο 
που συνδυάζεται με την εφαρμογή της προσέγγισης RNR και 
τη χρήση τεχνικών Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. 
Εφόσον ενσωματωθεί ορθά στα προγράμματα παρέμβασης 
για τους σεξουαλικούς παραβάτες, μπορεί να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητά τους [57].
Η θεραπεία των σεξουαλικών παραβατών θέτει ιδιαίτερες 
προκλήσεις στους θεραπευτές εξαιτίας των πολυάριθμων ελ-
λειμμάτων και δυσκολιών σε ποικίλους τομείς που παρουσι-
άζουν αυτοί οι θεραπευόμενοι. Η παρουσία συνοδών διατα-
ραχών προσωπικότητας και διαταραχών ψυχικής υγείας, όπως 
διαταραχών διάθεσης, αγχωδών διαταραχών και άλλων παρα-
φιλικών διαταραχών, περιπλέκει την κλινική τους εικόνα. Τα 
ερευνητικά δεδομένα γνωστοποιούν ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις προϋπάρχουν εμπόδια στην αλλαγή, που αν δεν αξιολο-
γηθούν ορθά, παρεμποδίζουν κάθε μορφή παρέμβασης. Ένα 
πρόγραμμα επανένταξης με τις αρχές του GLM, πρέπει να συ-
μπεριλάβει στο συνολικό θεραπευτικό πλάνο την αντιμετώπι-
ση των συνοδών διαταραχών (συννοσηρότητας), ως μέρος της 
ολότητας που συνιστά ο θεραπευόμενος. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να προγραμματιστεί θεραπεία της διαταραχής πριν 
ή μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και να συνυπολογι-
στεί η ανάγκη για λήψη φαρμακευτικής αγωγής. 
Το μοντέλο Good Lives προάγει μια θετική μορφή παρέμβα-
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σης που στηρίζεται στις δυνατότητες των ατόμων και σέβεται 
τα δικαιώματά τους. Αντιτίθεται στα περιοριστικά και τιμω-
ρητικά στυλ παρέμβασης που τείνουν να χαρακτηρίζουν τα 
εγχειρήματα κοινωνικής σωφρονιστικής πολιτικής και πρε-
σβεύει ότι μια παρέμβαση που εφοδιάζει τους παραβάτες με 
δεξιότητες να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή, μπορεί να δια-
σφαλίσει μια σημαντική μείωση της πιθανότητας να υποτρο-
πιάσουν. Είναι ολιστικό και αρκετά ολοκληρωμένο ως προς 
τη διατύπωση. Παρουσιάζει γενικές θεωρητικές υποθέσεις και 
αρχές, αιτιολογικές υποθέσεις για την παραβατικότητα, αλλά 
και πρακτικές εφαρμογές με τη μορφή γενικών στόχων στο 
πλαίσιο θεραπευτικών ενοτήτων. 
Συμπορεύεται στην πράξη με την ήδη δοκιμασμένη προσέγ-
γιση RNR και είναι σχεδιασμένο να ταιριάζει σε δομημένες 
θεραπείες και ειδικότερα με τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία. Η άρρηκτη σύνδεση του GLM με τη Γνωσιακή Συ-
μπεριφοριστική Θεραπεία στην πράξη, του προσθέτει σε κύ-
ρος και ενισχύει τις πιθανότητες της πρακτικής αποτελεσμα-
τικότητας των παρεμβάσεων που προτείνει. Βασικά στοιχεία 
της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην εφαρμογή 
του μοντέλου είναι η διατύπωση περίπτωσης, που οδηγεί στη 
διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης, ο συνερ-
γατικός εμπειρισμός σε όλα τα στάδια και η ψυχοεκπαίδευ-
ση. Οι γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας. Ως μοντέλο που συνδυά-
ζεται με τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, το GLM 
ακολουθεί τις αρχές της εμπειρικά τεκμηριωμένης ψυχοθερα-
πείας, δεδομένου ότι παρέχει αποδείξεις για την αποτελεσμα-
τικότητά του σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και κάτω από 
συνθήκες κλινικής πράξης, προσφέροντας αξιολόγηση του 
σκοπού της θεραπείας και περιλαμβάνοντας εγχειρίδιο για 
την ψυχοθεραπεία [66].
Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι ότι μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ομάδα, ατομικό πρόγραμμα ή με δυάδα θερα-
πευόμενων. Το ομαδικό πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, παρέχο-
ντας στους θεραπευόμενους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
σε ενότητες που ταιριάζουν στις ατομικές τους ανάγκες. Μπο-
ρεί με το σχεδιασμό αυτό να καλύψει μεγάλο αριθμό συμμετε-
χόντων. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι αυξάνει τη δέσμευση 
των παραβατών στη θεραπεία και ενισχύει το κίνητρο ενεργής 
εμπλοκής, οδηγώντας σε μείωση των ποσοστών αποχώρησης 
από τη θεραπεία [67, 54]. Η εστίαση σε θετικά στοιχεία και 
δυνατότητες το έχει καταστήσει δημοφιλές, παρά τη σχετικά 
πρόσφατη εμφάνισή του στο χώρο της επανένταξης σεξουαλι-
κών παραβατών. 
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το μοντέλο, ανα-
γνωρίζεται ότι υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που είναι 
πιθανό να δυσχεράνουν την εφαρμογή των αρχών του μοντέ-
λου, όπως οι περιορισμένοι πόροι και τα νομικά κωλύματα 
[47]. Η εφαρμογή του μοντέλου προϋποθέτει την εκπαίδευση 
όλων των μελών της ομάδας παρέμβασης, γεγονός που απαιτεί 
χρόνο και χρήματα.  Ακόμη, οι αρνητικές στάσεις της κοινό-
τητας απέναντι στους σεξουαλικούς παραβάτες λειτουργούν 
παρακωλυτικά στη δυνατότητα του ατόμου να υλοποιήσει το 
πλάνο ζωής του ως πολίτης [59]. Ένα πρόγραμμα επανένταξης 
με τη φιλοσοφία του GLM ενδεχομένως να μην εναρμονίζεται 
αρκετά με την πραγματικότητα στην κοινωνία, η οποία είναι 
ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός αντιμετωπίζει αντικειμενικές 
δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Η κοινωνική απομόνωση 

και ο στιγματισμός αποτελούν τυπικό κομμάτι μιας ζωής ως 
σεσημασμένου σεξουαλικού παραβάτη. Κατά συνέπεια, η υλο-
ποίηση του καλού πλάνου ζωής -που αποτελεί θεμέλιο λίθο του 
μοντέλου- σαμποτάρεται σε κάποιο βαθμό εκ των προτέρων 
από τους περιορισμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.
Μια κριτική που έχει δεχθεί το GLM είναι ότι δεν παρου-
σιάζει σημαντικές καινοτομίες, καθότι οι προτάσεις του δεν 
προσθέτουν νέα πρακτικά δεδομένα σε αυτά που ήδη έχουν 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του μοντέλου Risk-Need-Responsivity 
[40]. Οι υποστηρικτές του RNR θεωρούν ότι ο έλεγχος της 
υποτροπής πρέπει να γίνεται άμεσα, με τη διαχείριση των δυ-
ναμικών παραγόντων κινδύνου και ότι το μοντέλο Good Lives 
δίνει υπερβολική έμφαση στην αυτοπραγμάτωση του παραβά-
τη, σε βάρος της πρόληψης υποτροπής.
Τέλος, οι Willis et al. [47] αναφέρουν ότι στην περίπτωση που 
οι αρχές του GLM δεν ενσωματωθούν ορθά σε ένα πρόγραμ-
μα παρέμβασης, αυτό μπορεί όχι απλά να οδηγήσει σε μη απο-
τελεσματική θεραπεία, αλλά σε υψηλότερα ποσοστά υποτρο-
πών. Από μόνη της αυτή η δήλωση έρχεται σε αντιπαράθεση με 
την ευελιξία την οποία αποπνέει το μοντέλο και την επιθυμία 
να αφήσει στους κλινικούς το χώρο να ενσωματώσουν τη φι-
λοσοφία του μοντέλου στην παρέμβασή τους κατά το δοκούν. 
Είναι προφανές ότι η πρόσφατη έκδοση του οδηγού για το 
θεραπευτή και του βιβλίου για το θεραπευόμενο, αποσκοπεί 
στη σταδιακή δόμηση της πρακτικής εφαρμογής στην κλινική 
πράξη. Επιχειρείται ταυτόχρονα  να ελεχθεί το φαινόμενο του 
να ενσωματώνεται το μοντέλο με διάφορες παραλλαγές. 
Η περαιτέρω ενίσχυση στη δόμηση της πρακτικής εφαρμογής 
θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη διεξαγωγή ερευνών 
αποτελεσματικότητας, που τόσο έχει ανάγκη το GLM για να 
ενισχύσει την εμπειρική του στήριξη, αλλά και για να αναδεί-
ξει το τι ιδιαίτερο έχει να προσφέρει στη θεραπεία και επανέ-
νταξη των σεξουαλικών παραβατών.
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Abstract
Sex offenders constitute a diverse clinical group, with a wide 
range of cognitive, as well as social deficits. The majority 
of the relevant intervention programs, which have been 
implemented to date, is characterized by a prevalent emphasis 
on relapse prevention. The Good Lives Model is a modern 
theoretical framework for sex offenders’ rehabilitation that 
is becoming increasingly popular. The model is premised 
on skills building, in pursuance of fulfilling a dual goal: risk 
factors management, combined with the formulation of a 
Good Life Plan for the offender, that can offer fulfillment 



Το μοντέλο Good Lives και η ενσωμάτωσή του στα θεραπευτικά προγράμματα για σεξουαλικούς παραβάτες Ματσακά και Ρακιτζή 

56

and gratification. Special value is placed on self-regulation 
enhancement, in cultivating the offender’s capacity to satisfy 
primary goods in socially acceptable ways. The Good Lives 
Model (GLM) contains etiological underpinnings concerning 
the onset and maintenance of offending and sets therapy goals 
for the implementation of Cognitive-Behavioral interventions. 
Preliminary research suggests that the model motivates clients 
to participate in treatment and enhances their engagement to 
the whole process, which are fundamental conditions for the 
success of treatment programs for this particular population. 
It has been noted that there is significant variation in the 
operationalisation of the GLM, which undermines the 
capacity of conducting research, evaluating the model’s 
efficacy. For this reason, its creators provide comprehensive 
guidelines for the successful integration of the GLM into 
treatment programs combining Risk-Need-Responsivity 
principles and a Cognitive-Behavioral approach. This article 
presents the treatment aims such programs entail und strive 
to fulfill. Treatment planning and intervention content are 
demonstrated and practical issues that arise during therapy 
delivery and must be taken into account are discussed. The 
strong presence of Cognitive-Behavioral Therapy in programs 
integrating the GLM is analyzed. Furthermore, enhancement 
of the GLM’s empirical support by the implementation of 
Cognitive Behavioral techniques is acknowledged. Cognitive 
restructuring, social skills training, empathy retraining, and 
arousal reconditioning are just few indicative means used 
to address typical difficulties sex offenders present. In the 
Discussion section, the strengths and vulnerabilities of the 
model are considered and suggestions are made, regarding 
further empirical support for the model’s efficacy in clinical 
practice. Proper integration of the GLM will surely boost 
future research, with the imperative inclusion of follow-up 
measures, testing therapy effects in time. Given the challenges 
arising from sex offenders’ complex clinical profiles, 
intervention programs integrating the GLM show significant 
potential in meeting their various needs and in guiding them 
in the process of living a satisfying, offense-free life.   

Key words: sex offenders, Good Lives Model, integration, 
Cognitive Behavioral interventions, efficacy. 
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