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Γιοί που έπεσαν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης από τις βιολογικές μητέρες τους
Μια συγκλονιστική µελέτη της ερευνήτριας του Πανεπιστηµίου της Καµπέρα, 
Lucetta Thomas

ΟMarcus (δεν είναι το αληθινό 
του όνοµα) αυτοκτόνησε πριν 
από δυο χρόνια και όταν το 
έπραξε, άφησε στην ερευνή-

τρια του Πανεπιστηµίου της Καµπέ-
ρα, Lucetta Thomas ένα µήνυµα µε 
το οποίο την παρότρυνε να κάνει κάτι 
θετικό, όπως το να τελειώσει το διδα-
κτορικό της. Για έναν που δε γνώρι-
ζε, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
µερικά ενθαρρυντικά λόγια. Αλλά η 
Lucetta γνώριζε την πραγµατική τους 
έννοια: ήταν µια τελική έκκληση.

Το διδακτορικό το οποίο ετοιµάζει 
τώρα, αφορά σε γιους που έπεσαν 
θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 
από τις βιολογικές µητέρες τους- 
όπως έγινε και στην περίπτωση του 
Marcus. Όταν η πανεπιστηµιακός τον 
γνώρισε, εκείνος αγωνιζόταν µε νύ-
χια και µε δόντια για να συµβιβαστεί 
µε όσα εφιαλτικά είχε ζήσει κατά την 
παιδική του ηλικία.

«Όχι µόνο τον κακοποιούσε σεξου-
αλικά η µητέρα του από πολύ µικρή 
ηλικία, αλλά όταν εκείνος µεγάλωσε 
και µπορούσε να την απωθεί, εκείνη 
βρήκε κάποιον άλλο ώστε να µπορεί 
να τον αποκρούει και να συνεχίζει 
το έργο της», εξηγεί η Lucetta. «Όταν 
πέθανε ο Marcus, ήξερα ότι έπρεπε 
να τελειώσω την έρευνα. ∆εν ήθελα 
αυτό να συµβεί σε άλλους. Θέλω αυ-
τοί οι άντρες να γνωρίζουν ότι δεν εί-
ναι µόνοι τους και ότι δεν είναι εκεί-
νοι που φταίνε», συνεχίζει.

Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, κατά την 
online έρευνά της 94 άντρες ανέφε-
ραν στην ίδια ότι έχουν πέσει θύµατα 
βιασµού από την ίδια τους τη µητέρα. 
Από αυτούς, κατάφερε και µίλησε µε 
τους 23. «Η κακοποίηση συχνά ξεκι-
νά πριν το παιδί µπει στην εφηβεία, 
όταν είναι αρκετά µικρό ώστε να µη 
καταλαβαίνει τι ακριβώς συµβαίνει. 
Υπάρχει εξαναγκασµός και σε πολλές 
περιπτώσεις αν το παιδί προσπαθή-
σει να αρνηθεί, η µητέρα προβαίνει 
σε δραστικά µέτρα όπως στέρηση 
τροφής».

Ο Hamish (επίσης όχι το πραγµατικό 
του όνοµα), ήταν 12 ετών όταν θυµά-
ται την πρώτη φορά που κακοποιή-
θηκε από τη µητέρα του. «Είχε µεγάλη 
κρεβατοκάµαρα και αν κάποιος από 
τα παιδιά αρρώσταινε, τότε κοιµόταν 
στο κρεβάτι µαζί της. Μια µέρα, ξεκί-
νησε να µε αγγίζει και το ένα έφερε 
το άλλο», λέει ο 50 χρονος σήµερα 
άντρας. «Κοκορευόταν ότι έµπαινα 
στην εφηβεία και µε έκανε να νοιώ-
θω σηµαντικός και ξεχωριστός», συ-

µπληρώνει. Ο Hamish µεγαλώνοντας 
άρχισε να συνειδητοποιεί ότι τότε 
ήταν απλά ένα παιδί και ως παιδί δε 
γινόταν να συναινεί σε σεξουαλική 
επαφή µε ενήλικο που βρισκόταν σε 
θέση ισχύος.

Τότε όµως τα δεδοµένα ήταν διαφο-
ρετικά: «Νόµιζα ότι το απολάµβανα, 
ότι µεγάλωνα», θα πει. Ο Hamish µε-
γάλωσε σε ένα φαινοµενικά «κανονι-
κό» σπίτι στα προάστια. Μια ωραία 
βιτρίνα. Πήγαινε σε ιδιωτικό σχο-
λείο σε µια µονογονεϊκή οικογένεια 
- η µητέρα του τους µεγάλωνε µόνη 
της και όπως θυµάται ο ίδιος, συχνά 
υπέφερε από µια σειρά από θέµατα 
υγείας όπως πνευµονία και πλευρί-
τιδα. «Ήταν ένα καλό σπίτι για να 
µεγαλώνεις όταν η µητέρα µου ήταν 
καλά και σε καλή διάθεση, αλλά ήταν 
απαίσιο όταν δεν ήταν. Απειλούσε 
να µας σκοτώσει και κλείδωνε τα 
παράθυρα και τις πόρτες αφήνοντας 

ανοιχτό το γκάζι. Όταν η µητέρα µου 
αρρώσταινε, εγώ µαγείρευα, καθάρι-
ζα, πήγαινα στα µαγαζιά και έφερνα 
τρόφιµα στην οικογένεια. Η µητέρα 
µου µε έβλεπε σαν µια ντε φάκτο 
σχέση. Συχνά µου έλεγε ότι εγώ είµαι 
ο άντρας του σπιτιού». Η µητέρα του, 
προειδοποιούσε συχνά τον γιο της 
να µη προδόσει πουθενά το µυστικό 
τους. «Ο κόσµος δε θα καταλάβαινε, 
δε µπορείς να το πεις σε κανέναν» 
του έλεγε διαρκώς.

Η αλήθεια ήταν πάντως ότι ο Hamish 
δεν είχε σε ποιον να πει την αλήθεια, 
για την κακοποίηση- και ακόµα και 
αν το έκανε αυτό, ήταν τροµοκρα-
τηµένος ότι αυτό θα διέλυε την οι-
κογένειά του. «Είσαι σωµατικά και 
πνευµατικά παγιδευµένος σε αυτή τη 
σχέση και δε µπορείς να βγεις», δη-
λώνει ο 50χρονος και σηµειώνει ότι 
πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής 
του προσπαθώντας να καταπνίξει τις 

σκέψεις και τις αναµνήσεις από εκεί-
νη τη σκοτεινή περίοδο.
«Όταν έγινα 15 ετών, η µητέρα µου 
πέθανε.∆εν ήθελα να πεθάνει, να το 
ξεκαθαρίσω αυτό. Μου έκανε χάρη... 
Πάντα ένοιωθα ότι αυτό µε εµπόδιζε 
να συνεχίσω τη ζωή µου». Και τα κα-
τάφερε. Παντρεύτηκε στις αρχές του 
‘90 και είναι πατέρας δυο αγοριών 
για τα οποία είναι πολύ περήφανος.

«Ήθελα η µητέρα µου να πεθάνει»

Ο Ian, στα 70 του σήµερα, έπεσε και 
εκείνος θύµα κακοποίησης από τη 
µητέρα του σε πολύ νεαρή ηλικία. 
«Τη µισούσα. Είχα µια λίστα µε αν-
θρώπους που ήθελα νεκρούς και η 
µητέρα µου βρισκόταν στην κορυ-
φή», λέει. Ο µικρός Ian µεγάλωσε µε 
τα δυο του αδέλφια, τη µητέρα του 
και τον άντρα της σε µια αγροτική 
περιοχή στη νότια Αυστραλία. Η ζωή 
τους κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν 
µε τον σύντροφο της µητέρας του να 
τους διώχνει συχνά από το σπίτι.

Όπως συµβαίνει σε περιπτώσεις κα-
κοποίησης, το θύµα αργότερα αντιµε-
τωπίζει προβλήµατα µε τη σεξουαλι-
κότητά του και µε τη µετέπειτα πορεία 
της ζωής του. «Πώς θα κάνεις µια υγι-
εί σεξουαλική σχέση; Πώς θα γίνεις 
πατέρας, σύζυγος, παππούς;», διερω-
τάται ο Ian. Κατά τη διάρκεια της εφη-
βείας του, ο Ian βασανιζόταν από ενο-
χές, υπέφερε από κατάθλιψη, ζούσε 
σε αποµόνωση, βίωνε έντονο στρες 
και είχε µηδέν αυτοπεποίθηση. Είχε 
αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή 
του άπειρες φορές και βασανιζόταν 
από µια δυσλειτουργική σεξουαλική 
ζωή. «∆ε νοµίζω να αγάπησα ποτέ κα-
νέναν στη ζωή µου και δε γνωρίζω τι 
σηµαίνει αγάπη, δηλώνει παρά το γε-
γονός ότι είναι παντρεµένος εδώ και 
50 χρόνια. Σηµειώνει ότι έπειτα από 
δεκαετίες θεραπειών, τώρα αισθάνε-
ται πώς αρχίζει και αναρρώνει και πι-
στεύει ότι και η µητέρα του είχε πέσει 
θύµα σεξουαλικής κακοποίησης: «Τη 
λυπάµαι», επισηµαίνει χαρακτηριστι-
κά. «Πρέπει να τη συγχωρήσω, αν 
θέλω να συνέλθω».

Η πλειοψηφία των αντρών µε τους 
οποίους µίλησε η Lucetta, ένοιωθαν 
«παγιδευµένοι, αποµονωµένοι, φοβι-
σµένοι και µπερδεµένοι αναφορικά 
µε το πώς θα ζητήσουν βοήθεια». Η 
ίδια παρακινεί τα θύµατα να βγουν 
και να αναζητήσουν επαγγελµατική 
βοήθεια: «Μη το καταπιέζετε πιστεύ-
οντας ότι αυτό θα εξαφανιστεί, γιατί 
στην πραγµατικότητα δεν πάει που-
θενά...», συµπληρώνει ο Hamish.

H ερευνήτρια του Πανεπιστηµίου της Καµπέρα, Lucetta Thomas




