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Θζλω να ουρλιάξω! Θζλω να βγάλω τθν οργι που με πνίγει - τθ δικι μου 

και όλων των κοριτςιϊν, γυναικϊν, αγοριϊν, αντρϊν που ζχουν 

κακοποιθκεί και ζχουν ςτερθκεί ακόμα και το δικαίωμα να είναι 

οργιςμζνοι γι' αυτό! 

Ζνα κορίτςι ζντεκα χρονϊν κακοποιείται ςεξουαλικά από τον πατριό του, 

ζναν άνκρωπο που αγαπά και εμπιςτεφεται. Ζναν άνκρωπο που όλοι 

κεωροφν άξιο εμπιςτοςφνθσ, υπεφκυνο και ςωςτό πατζρα. 

Μόνο όταν ζρχεται το τζλοσ τθσ εφθβείασ και ο πατριόσ ζχει καταςτρζψει 

τθν οικογζνεια οικονομικά, καταδικάηοντασ τισ κετζσ κόρεσ του ςε αιϊνια 

χρζθ, θ Μίμθ βρίςκει το κουράγιο να μιλιςει ςτθ μθτζρα τθσ για τθν 

κακοποίθςθ. Δυςτυχϊσ, δεν βρίςκει τθν κατανόθςθ και τθ ςτιριξθ που 

περιμζνει. 

Η "Βεβιλωςθ" αφθγείται τθν πραγματικι ιςτορία τθσ Διμθτρασ Πατρικαράκου, μιασ γυναίκασ που ζχει τθν τόλμθ 

να μιλιςει επϊνυμα για ζνα από τα μεγαλφτερα ταμποφ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ: τθν ενδοοικογενειακι 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ. Επιλζγει να χρθςιμοποιιςει το πραγματικό τθσ όνομα και να αποκαλφψει τα μυςτικά τθσ 

οικογζνειασ, καταρχάσ επειδι μόνο μζςα από τθν αλικεια κα αποκαταςτακεί δικαιοςφνθ, κυρίωσ όμωσ επειδι 

κζλει να αποκθρφξει τθν ντροπι που επιβάλλεται κοινωνικά ςτα κφματα τθσ κακοποίθςθσ. 

Η "Βεβιλωςθ" είναι το πρϊτο ελλθνικό βιβλίο που μιλά επϊνυμα για τθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ εντόσ τθσ 

οικογζνειασ, ζνα φαινόμενο πολφ ςυχνότερο απ' ό,τι μασ βολεφει να πιςτεφουμε. 

Όλοι ςτθν οικογζνεια ζχουν πάρει από ζναν ρόλο, χρόνια τϊρα. Είμαι θ πρϊτθ που βγικα από τον κίαςο. Αυτό 

μπζρδεψε λίγο τα πράγματα ςτθν αρχι αλλά μετά επανιλκαν όλοι ςτα προθγοφμενα γνϊριμα νερά. Και θ 

παράςταςθ ςυνεχίηεται. (Από τθν παρουςίαςθ ςτο οπιςκόφυλλο του βιβλίου) 

 

Μαρτυρία που διαβάηεται απνευςτί, ικανι να προκαλζςει πολφ ζντονα κι ενδεχομζνωσ αντιφατικά ςυναιςκιματα, 

θ «Βεβιλωςθ» ςυνοδεφεται από δφο κατατοπιςτικά επίμετρα:  

του ςυγγραφζα και μεταφραςτι Λφο Καλοβυρνά, με τθν ιδιότθτα του ςυμβοφλου ψυχικήσ υγείασ, και  

τθσ δικθγόρου Νίνασ Αγγελοποφλου, θ οποία δίνει μια εικόνα του ιςχφοντοσ νομικοφ πλαιςίου για την 

προςταςία των παιδιϊν που θυματοποιοφνται, κακϊσ κι όςων μζνει να γίνουν ακόμα ςε επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, πλθροφόρθςθσ και ςυντονιςμοφ των αρμόδιων υπθρεςιϊν. 

 

Σο ςεμινάριο με κζμα "θ ςεξουαλικι αγωγι ςτο δθμοτικό - χτίηοντασ υγιείσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα φφλα" που υλοποιείται κατά τθν τρζχουςα 

ςχολικι χρονιά (με το ίδιο περίπου πλαίςιο όπωσ και πζρυςι) περιλαμβάνει και μία ςυνάντθςθ αφιερωμζνθ ςτο κζμα τθσ ςεξουαλικισ 

κακοποίθςθσ των παιδιϊν. 

τθν ςυνάντθςθ αυτι, που κα λάβει χϊρα αυτι τθν Σρίτη 3 Μαρτίου 2015, ϊρα 5.00ϋ - 9.00ϋ μμ, ςτο 72ο δημοτικό ςχολείο Αθηνϊν 

(Θθςείο) κα παρίςτανται και κα μιλιςουν: 

- θ κ. Δήμητρα Πατρικαράκου, ςυγγραφζασ του βιβλίου ΒΕΒΗΛΩΗ (κα βρείτε τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτα επιςυναπτόμενα ζγγραφα) 

- ο κ. Λύο Καλοβσρνάς, ζύμβοσλος υστικής σγείας, ζσγγραθέας και μεηαθραζηής, και 

- η κ. Ελένη Αγάθωνος, υστολόγος-εµπειρογνώµφν ζε θέµαηα παιδικής προζηαζίας, ζηέλετος επί πολλά τρόνια ηοσ Ινζηιηούηοσ 

Υγείας ηοσ Παιδιού και ηης Εταιρίας κατά της κακοποίησης τοσ παιδιού - ΕΛΙΖΑ 


