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Η ανθρωποκτονία ενός γονέα από το τέκνο του από μια σπάνια μορφή εγκλήματος και 
αφορά πολύ μικρό ποσοστό των ανθρωποκτονιών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. 
Συνήθως, το θύμα είναι ο πατέρας και δράστης ο γιος, ενώ οι περιπτώσεις γυναικών 
δραστών είναι αρκετά σπάνιες. Στην πλειονότητα των περιστατικών, οι δράστες είναι 
νεαρής ηλικίας, άγαμοι, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, προερχόμενοι από πολυμελείς 
οικογένειες και συνήθως πάσχουν από κάποια ψυχιατρική νόσο. Οι θυγατέρες είναι 
πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν νύσσοντα και τέμνοντα όργανα, ενώ οι γιοι 
συνηθέστερα χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα. Επίσης, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, μετά 
τη θανάτωση του γονέα, ο δράστης να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. 
Το περιστατικό που παρουσιάζεται, αφορά σε γυναίκα 31 ετών με ασαφές ιστορικό 
ψυχιατρικής νόσου, η οποία ανευρέθη αιμόφυρτη στο δρόμο έξωθεν της οικίας της, 
φέροντας τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στο αντιβράχιο. Αμέσως μετά τη 
μεταφορά της σε Νοσοκομείο, ανευρέθη νεκρός ο ηλικιωμένος πατέρας της, εντός της 
οικίας τους, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα από νύσσοντα και τέμνοντα όργανα. 
Μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση των κακώσεων, η πατροκτόνος εξετάσθηκε από 
Ψυχίατρο και στη συνέχεια νοσηλεύθηκε σε Ψυχιατρική Κλινική, υπό αστυνομική 
φύλαξη. Κατά την εισαγωγή της στην Κλινική, οι θεράποντες Ψυχίατροι διέγνωσαν 
ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό και παραληρηματικές ιδέες. 
Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική κλινική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε δύο ημέρες μετά 
το συμβάν. Κατά την εξέτασή της, επί κλίνης, αναφέρθηκε ιστορικό κατάχρησης 
οινοπνεύματος από την εφηβεία, καθώς και λήψη αντιψυχωσικής αγωγής, την οποία 
φέρεται να είχε διακόψει με δική της πρωτοβουλία. Επίσης, διαπιστώθηκε επιπεδωμένο 
συναίσθημα, μη συνειρμικός λόγος, καθώς και αντιφατικές αναφορές σχετικά με τη ζωή 
της. Λίγες ημέρες αργότερα, αφού είχε κριθεί προφυλακιστέα και είχε μεταφερθεί σε 
Σωφρονιστικό Κατάστημα, βρέθηκε απαγχονισμένη στο κελί της. 
Παρά την έγκαιρη Ιατροδικαστική και Ψυχιατρική εκτίμηση, δεν κατέστη δυνατή η 
πρόληψη της αυτοκτονίας, αν και όλα τα στοιχεία υποδήλωναν αυξημένη πιθανότητα 
αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. 
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