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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ακόμα και κατά το 2022 οι ορισμοί και κατά συνέπεια η νομική αντιμετώπιση του βιασμού ποικίλουν ακόμα και ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Λίγα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 2019, έχουν
υιοθετήσει την περιγραφή, που προτείνει το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία ένας πλήρης ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει κάθε μη συναινετική κολπική ή πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως ενάντια σε ένα πρόσωπο με οποιοδήποτε μέρος
σώματος ενός άλλου ή με τη χρήση κάποιου αντικειμένου. Η πλειοψηφία
των υπολοίπων περιστρέφεται γύρω από της έννοιες της βίας, του εξαναγκασμού, της απειλής ή της εκμετάλλευσης μιας κατάστασης, δυσχεραίνοντας έτσι την απόδοση δικαιοσύνης ή περιορίζοντας τις περιπτώσεις,
που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιασμός. Η διαπίστωση αυτή καθιστά φανερό πως ακόμα και ερευνητικά η μελέτη του φαινομένου είναι
αρκετά περίπλοκη με πλήθος επιστημών να ερίζουν, να συνεργάζονται
ή να ακολουθούν παράλληλες διαδρομές για την αποκρυστάλλωση των
μεταβλητών του βιασμού.
Το ζήτημα της ανθρώπινης βίας που θα απασχολήσει το παρόν βιβλίο και συγκεκριμένα το θέμα του βιασμού, έχει απασχολήσει πολλές
επιστήμες όπως την Εγκληματολογία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία προσπαθώντας να εξηγήσουν, ερμηνεύσουν το
φαινόμενο (Φαρσεδάκης, 2011). Το ζήτημα αυτό είναι τεράστιο και δε θα
υπεισέλθουμε στον παρόν βιβλίο στη συζήτηση για το θέμα της ανθρώπινης επιθετικότητας και άσκησης βίας. Ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές
επιστήμες, αποτελεί η οριοθέτηση των παραγόντων εγκληματογένεσης.
Ένα δύσκολο ζήτημα μιας και είναι αδύνατο να απομονώσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε μία παραβατική συμπεριφορά, γιατί ορισμένοι
από αυτούς συνυπάρχουν και συλλειτουργούν (Φαρσεδάκης, 1996).
Η βίαιη συμπεριφορά έχει συσχετιστεί με τον ανδρισμό. Η κοινωνική
κατασκευή του ανδρισμού η οποία πραγματώνεται μέσω του κοινωνικόοικονομικού status που το ανδρικό υποκείμενο αναπτύσσει, δημιουργεί
παράλληλα και το δικαίωμα για την άσκηση δύναμης και ελέγχου εντός
των έμφυλων σχέσεων (Τσουδερού, 2009). Μια εικόνα που αναδεικνύει
τη στενή σχέση μεταξύ της βίας και ανδρισμού ως δικαίωμα απόλυτου
ελέγχου στη γυναίκα «ιδιοκτησία» δίνεται στο κείμενο του Pittman (1995:
127), «ένας άνδρας γίνεται βίαιος σε μία γυναίκα, όταν ο ανδρισμός του
θέτεται σε επιφυλακή. Μπορεί να μην αισθάνεται πως έχασε τον έλεγχο
του εαυτού του- αντίθετα, μπορεί να αισθάνεται πως έχασε τον έλεγχο κάποιου τον οποίο ο ίδιος είχε καθήκον να ελέγχει». Από τους συγ-
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γραφείς Shapiro (1992) υποστηρίζεται ότι η κατασκευή και η προσπάθεια
πραγμάτωσης αυτού του στερεοτύπου από τον άνδρα οδηγεί σε σεξιστική καταπίεση. Η σεξιστική καταπίεση αποτελεί κοινωνικό στερεότυπο που
ενεργοποιεί άτυπες εξουσιαστικές συμπεριφορές εντός των έμφυλων
σχέσεων.
Ένα πρόσωπο είναι ελεύθερο όταν η συγκρότησή του καθιστά κατάλληλη την αντίδραση μας, όταν είναι ικανό να θεωρηθεί υπεύθυνο (Pettit,
2007). Τόσο η βία που ασκείται από τρίτους, θεσμική βία, ενάντια στις
γυναίκες, όσο και η βία που ασκείται από το ανδρικό πρόσωπο εντός της
συμβιωτικής σχέσης αλλά και εκτός, στόχο έχει την αποδυνάμωση της
επιλογής των ευθυνών που συνεπάγονται των υποχρεώσεων, μέσω μιας
συναινετικής διαδικασίας, και όσο εκ τούτου της κατάργησης του δικαιώματος της ελευθερίας (Τσουδερού, 2009).
Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για τις γυναίκες που υπέστησαν βιασμό ή για εκείνες που ξυλοκοπήθηκαν από το σύντροφό τους να καταθέσουν μήνυση, βέβαια οι μηνύσεις δεν αντανακλούν τον πραγματικό
αριθμό των βιασμών που σημειώνονται. Χρειάζεται κουράγιο και δύναμη
από τη γυναίκα που βιάστηκε για να ξεκινήσει όλη την αστυνομική και δικαστική διαδικασία, την εξαντλητική επανάληψη των κινήσεων της ταπείνωσης και της δοκιμασίας, τα χρόνιας αναμονής και τη δημόσια εκδίκαση
της υπόθεσης (Μπαντέντερ, 2005).
Το εξειδικευμένο ενδιαφέρον της φεμινιστικής σκέψης για το έγκλημα του βιασμού ανάγεται στη δεκαετία του ’70 και στο δεύτερο κύμα
της αμερικανικής εκδοχής του φεμινιστικού κινήματος (Αρτινοπούλου,
2006). Ο βιασμός γυναικών αντιμετωπίζεται ως το απότοκο μιας βαθιά
ριζωμένης κοινωνικής παράδοσης. Με βάση την τελευταία, οι άνδρες διαδραματίζουν ηγεμονικό και κυρίαρχο ρόλο σε κάθε έκφανση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιασμός δεν λογίζεται ως μια πράξη που πηγάζει πρωτίστως από σεξουαλικά κίνητρα, αλλά
από τη διάθεση των ανδρών να εκφράσουν την κυριαρχία τους επί του
«αδύναμου» φύλου (Allison & Kollenbroich-Shea, 2001). Για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζεται ως μια «ψευδο-σεξουαλική ενέργεια» μιας και - ενώ αποτελεί σεξουαλική πράξη - πηγάζει κυρίως από μη σεξουαλικές ανάγκες
(Τσαλίκογλου, 1996).
Οι περισσότερες γυναίκες τρέμουν το βιασμό και όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με τον ισχυρότερο σωματικά βιαστή τους, καταλαμβάνονται από
πανικό, παραλύουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να «πολεμήσουν»
τον επιτιθέμενο, με συνέπεια να τους φορτώνουν και την ευθύνη του βιασμού τους (Παπαρήγα- Κωσταβάρα, 2007).
Τι εννοούμε όταν συζητάμε για την έννοια του βιασμού; Σύμφωνα με
τον ελληνικό Νόμο -μέχρι την τροποποίηση του άρθρου 336 ΠΚ από το ν.
3500/2006- η σεξουαλική πράξη μεταξύ συζύγων θεωρούνταν συζυγικό
καθήκον και συνεπώς ο σύζυγος που υποχρέωνε τη σύζυγο στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος δεν διέτρεχε τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί
βιαστής. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο γάμος είναι
«παραγωγός νόμιμων βιαστών». Γι’ αυτή τη μορφή βιασμού, του συζυγικού βιασμού δεν μιλά κανένας, γιατί η οικογένεια όπως και η κοινωνία
16
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το θεωρεί προσωπικό πρόβλημα των συζύγων. Μοιάζει, όπως αναφέρει
η Dallayrac (1983), μία μερίδα ανδρών να τους ενδιαφέρει μονάχα η επιβολή της δύναμης και της θέλησή τους στη σύζυγό τους, και με αυτόν
τον τρόπο αποδεικνύει ότι είναι άνδρας, ότι είναι αυτός που αποφασίζει,
όμως αυτός είναι ο βιασμός: η απόδειξη ότι αυτός είναι ο κύριος, ότι αυτός έχει την ισχύ.
Στον παρόν βιβλίο γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του
φαινομένου του βιασμού μέσω κοινωνιολογικών θεωριών. Αποφασίσαμε να ξεκινήσει η ανάγνωση του βιβλίου με κάποιες νομικές σκέψεις οι
οποίες είναι απαραίτητες για την νομική οριοθέτηση του φαινομένου και
στη συνέχεια να ενταχθεί ο βιασμός στο θεωρητικό και εννοιολογικό
πλαίσιο της έμφυλης βίας και να ακολουθήσουν οι σκέψεις, οι προβληματισμοί αλλά και το εμπειρικό κομμάτι που προέκυψε από επιτόπια έρευνα
σε κατάστημα κράτησης.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Σιδέρη για την έκδοση και
την επιμέλεια του βιβλίου αλλά και όλους/ες που συνέδραμαν στην έκδοση αυτή.

Αθήνα, 2022
Οι συγγραφείς
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Νομικός σχολιασμός 1

Τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση
του βιασμού, συνιστούν οπωσδήποτε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μέσοι κοινωνοί, αλλά και οι νομικοί επιστήμονες. Η ιδιαίτερη νομική προσέγγιση, την οποία απαιτούν, ερείδεται,
ως επί το πλείστων, στην άρρηκτη σύνδεσή τους με σύνθετες έννοιες
όπως η σεξουαλικότητα, η βία, η συναίνεση. Στο μέτρο που το νόημα
των ως άνω όρων δεν είναι στατικό, ούτε απόλυτο, αλλά δυναμικό, καθίσταται εύληπτο πως και οι απόπειρες απάντησης σε ερωτήματα όπως
τι εστί βιασμός, ποιο (ή ποια) τα έννομα αγαθά που προσβάλει και πώς
αντιμετωπίζονται τα θύματα από το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης
μεταβάλλονται συνεχώς αποτελώντας διακύβευμα διαρκούς νομοθετικής επικαιροποίησης.

Το ιστορικό της θεσμοθέτησης στην ελληνική
έννομη τάξη
Στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας το αδίκημα του βιασμού τυποποιήθηκε
το πρώτον στο Απάνθισμα των Εγκληματικών2 επιφυλάσσοντας, εντούτοις,
πρόχειρη και ατελή ποινική προστασία. Μια πληρέστερη -και αξιοσημείωτα πρωτοποριακή για την εποχή- προσέγγισή του εμφανίστηκε στο άρθρο 273 του Ποινικού Νόμου (1834), όπου ως τέτοιος τυποποιούνταν ο
εξαναγκασμός σε ασέλγεια, εξίσου γυναίκας ή άντρα, ανεξάρτητα δηλαδή
από το φύλο ή άλλες ιδιότητες. Αρκετά αργότερα, με τον Ποινικό Κώδικα
του 1950, ο βιασμός του Ποινικού Νόμου διασπάστηκε σε τρία εγκλήματα:
τον βιασμό (άρθρο 336), τον εξαναγκασμό σε ασέλγεια (άρθρο 337) και
την κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθρο 338). Στο δε έγκλημα του βιασμού
η αξιόποινη σεξουαλική πράξη αφορούσε μόνο την εξώγαμη συνουσία,
ενώ θύμα μπορούσε να είναι αποκλειστικά γυναίκα, εν αντιθέσει με τον
εξαναγκασμό σε ασέλγεια -για τον οποίο μάλιστα επιφυλασσόταν ηπιότερη ποινική μεταχείριση- όπου δεν υπήρχε διάκριση ως προς το φύλο
αναφορικά με το θύμα. Από τα ανωτέρω καθίσταται καταφανές, ότι στον
Ποινικό Κώδικα ο βιασμός αποτέλεσε αρχικά έγκλημα «έμφυλο». Ριζική
αλλαγή προκάλεσε ο ν. 1419/1984, βάσει του οποίου ενοποιήθηκαν τα δύο
εγκλήματα του βιασμού σε ένα, ανεξαρτήτως πλέον φύλου του θύματος
1. Σ
 υντάχθηκε από τον Κολέλη Σωτήριο, Πτυχιούχο Νομικής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. Πρόκειται για τον πρώτο Ποινικό Κώδικα της σύγχρονης Ελλάδας, ο οποίος τέθηκε
σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 1823.
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και σεξουαλικής πράξης, μετατρέποντας έτσι το βιασμό σε «άφυλο» αδίκημα. Εξίσου σημαντικό βήμα αποτέλεσε, επίσης, και η (μεταγενέστερη)
τροποποίηση του άρθρου 336 ΠΚ από το ν. 3500/2006, για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε
το στοιχείο του εξώγαμου στη συνουσία, ούτως ώστε, πλέον, ο βιασμός
να διώκεται ποινικά και όταν τελείται μεταξύ συζύγων. Τέλος, τομή στη
νομοθετική εξέλιξη του επίμαχου εγκλήματος, επέφερε ο ν. 4619/2019 (ο
οποίος τροποποιήθηκε από τους ν. 4637/2019 και ν. 4855/2021) με την εισαγωγή της έννοιας της συναίνεσης.
Στην ισχύουσα μορφή του, λοιπόν, ο βιασμός τυποποιείται στο άρθρο
336 του νέου Ποινικού Κώδικα στο δέκατο ένατο (ΙΘ΄) Κεφάλαιο του
Ειδικού Μέρους, το οποίο τιτλοφορείται «εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ζωής». Η ρύθμιση των
προσβολών που ανήκουν στο ως άνω κεφάλαιο έγινε με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινή ζωή και
συμπεριφορά των κοινωνών.3

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό
Το έννομο αγαθό συνιστά έννοια θεμελιώδη για το ποινικό δίκαιο.
Πρόκειται ειδικότερα για το στοιχείο εκείνο που θίγεται με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη προξενώντας κοινωνική ανισορροπία
στο σύστημα αξιών και που προστατεύεται από το δίκαιο. Η ανεύρεση,
λοιπόν, του εννόμου αγαθού αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας
στο μέτρο που συνιστά την προστατευτέα αξία, η οποία δικαιολογεί την
προσφυγή του νομοθέτη στην ultima ratio του Ποινικού Δικαίου, ήτοι την
στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ενός ατόμου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων.4
Υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς το 19ο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα τιτλοφορείτο «Εγκλήματα κατά των ηθών», δηλαδή των επικρατούντων στο πεδίο της γενετήσιας ζωής κοινωνικοηθικών κανόνων.5
Μολαταύτα η επιστήμη επιχείρησε ήδη από εκείνη την περίοδο την υπέρβαση της έννοιας των ηθών, καθώς σύντομα κατέστησαν εμφανείς οι
εγγενείς αδυναμίες της στο μέτρο που προσέφερε πρόσφορο έδαφος
για ερμηνείες, οι οποίες έχρηζαν ως άξια προστασίας, μόνο εκείνα τα
θύματα που ήταν «αμέμπτων ηθών». Έτσι, με την πάροδο του χρόνου
κυριάρχησαν απόψεις περί αναθεώρησης του νόμου εξελικτικά, ώστε να
καταστεί δικαιότερος και να διασφαλίσει το κοινωνικό σύνολο από τέτοια
εγκλήματα.6
Η ενίσχυση της ως άνω άποψης με νομοθετικό περίβλημα υλοποιή3. Α
 ιτιολογική Έκθεση ν. 4619/2019, σ. 66.
4. Νικόλαος Ανδρουλάκης, Ποινικόν Δίκαιον Ειδικό Μέρος, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1974,
σ. 8.
5. Ν
 ικόλαος Παρασκευόπουλος, Οι έννοιες των ηθών και της ασέλγειας στα
εγκλήματα κατά των ηθών: ιστορική, συγκριτική, νομολογιακή και δογματική έρευνα,
Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1979, σ. 110.
6. Ν
 . Μπουρόπουλος, ΕρμΠΚ, τ. Β΄, 1960, σ. 578.
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θηκε στη χώρα μας με αφορμή τον 4ο Τροποποιητικό του γερμανικού
Ποινικού Κώδικα Νόμο, ο οποίος θέσπισε το 1975 ως νέο έννομο αγαθό
για τα επίμαχα εγκλήματα τον «σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό» (sexuelle
Selbstbestimmung) στη θέση της «ηθικότητας» (Sittlichkeit).7 Έτσι, λίγα
χρόνια αργότερα ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονίστηκε με το ανωτέρω
δόγμα, αναγνωρίζοντας στο ν. 1419/1984 ως έννομο αγαθό την προσωπική ελευθερία, υπό την ειδικότερη πτυχή της γενετήσιας ελευθερίας
-όπως υποδηλώνεται και από τον τίτλο του 19ου κεφαλαίου του Ποινικού
Κώδικα- και κατ’ επέκταση το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξία. Επρόκειτο
εξάλλου για επιταγές, οι οποίες κατοχύρωναν το σχετικό δικαίωμα τόσο
σε συνταγματικό επίπεδο (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος),
όσο και σε διεθνή κείμενα (άρθρο 5 της Σύμβασης της Ρώμης του 1950,
άρθρο 3 Οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
ΟΗΕ του 1948).
Ο τίτλος του ΙΘ΄ κεφαλαίου δύναται καταρχήν να δημιουργήσει την
εντύπωση, ότι το προστατευόμενο έννομο αγαθό σε ολόκληρο το κεφάλαιο είναι ένα και ενιαίο, ήτοι η γενετήσια ελευθερία του ατόμου, η οποία
εξειδικεύεται στα επιμέρους εγκλήματα του κεφαλαίου. Αυτή φαίνεται
να είναι και η μάλλον κρατούσα στη θεωρία άποψη. Υπό το πρίσμα αυτό,
πρόκειται για τη γενετήσια ελευθερία με την ευρεία έννοια του όρου, ήτοι
του γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού.8 Από μέρος της θεωρίας εκφράζεται ωστόσο και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή στην πραγματικότητα οι
διατάξεις του ΙΘ΄ κεφαλαίου δεν προστατεύουν ένα μόνο, αλλά πολλά
αγαθά, όπως η τιμή, η ανηλικότητα και η οικογένεια με κοινό σημείο πάντα τις γενετήσιες σχέσεις και γενικότερα τη γενετήσια ζωή.9
Σε κάθε περίπτωση, είναι κοινώς αποδεκτό πως το ειδικότερα προστατευόμενο στη διάταξη του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα έννομο
αγαθό είναι η γενετήσια ελευθερία. Το περιεχόμενο της τελευταίας περιλαμβάνει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέγει αυτοβούλως τη συμμετοχή του σε γενετήσια πράξη και τις ειδικότερες εκφάνσεις τέλεσής
της, όπως το πρόσωπο του ερωτικού συντρόφου, το χρόνο και τον τόπο.
7. Klaus Laubenthal, Handbuch Sexual-Straftaten, Die Delikten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung, Springer 2012, p. 12.
8. Βλ. Πρόταση Α. Παπαδαμάκη σε ΒουλΔικΣυμβΔιαρκΣτρατΘες 274/1985, Αρμ. 1987,
602 επ., 604, Α. Σαρέλης, Βιασμός. Η τυποποίησή του στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα,
Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1999, σ. 57, Ν. Παρασκευόπουλος/ Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες
Σεξουαλικές Πράξεις. Άρθρα 336-353 ΠΚ, Σάκκουλας, 2011, σ. 30-31. Την θέση αυτή
επαληθεύει και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης
στην Εισηγητική Έκθεση του ν. 1419/1984: «έχει γίνει σήμερα αποδεκτό, σε μεγάλη
έκταση, ότι δεν είναι τα ήθη που προσβάλλονται από το σεξουαλικό έγκλημα, αλλά
η προσωπική αξιοπρέπεια και ελευθερία στην ειδική έκφρασή της που μπορεί να
αποδοθεί με τον όρο γενετήσια ελευθερία» και «με την αλλαγή αυτή τοποθετείται
σε νέο δογματικό βάθρο η κοινωνική αντίληψη που διέπει την ποινική προστασία
από τα σεξουαλικά εγκλήματα».
9. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η εκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 242. Την πολλαπλότητα των έννομων αγαθών αναγνωρίζουν,
επίσης, οι Μαγκάκης Γ.-Α., Τα εγκλήματα περί την γενετήσιον και οικογενειακήν
ζωήν, Σάκκουλας, 1967, σ. 19, 48, 55, 79επ., Μανωλεδάκης Ι., Το έννομο αγαθό,
Σάκκουλας, 1998, σ. 201.
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Με την έννοια αυτή η γενετήσια ελευθερία συνιστά, ειδικότερη έκφανση
του εννόμου αγαθού της προσωπικής ελευθερίας. Παράλληλα, με την
πράξη του βιασμού θίγεται, βέβαια και σε κάθε περίπτωση, και το έννομο
αγαθό της τιμής, ενώ ο τρόπος με τον οποίο τελείται η πράξη εμπεριέχει
σοβαρή προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου.10

Η έννοια του βιασμού
Η έννοια του βιασμού κατά την κοινή αντίληψη δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με εκείνη που αποδίδει ο Ποινικός Κώδικας στο επίμαχο
έγκλημα. Από την κοινωνική πραγματικότητα και την καθημερινή ειδησεογραφία έχει προκύψει ένα πλατιά διαδεδομένο στερεότυπο, το οποίο
έχει υποσυνείδητα προκαταβάλει τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Έτσι,
αν ρωτήσει κανείς έναν μέσο κοινωνό τι είναι για εκείνον ο βιασμός, ο
τελευταίος θα εξιστορήσει την κλασσική εκείνη περίπτωση της ξαφνικής
και βίαιης σεξουαλικής επίθεσης που δέχεται μία νεαρή κοπέλα κατά τη
διάρκεια της νύχτας και σε δημόσια ερημική τοποθεσία από έναν άγνωστο και άξεστο άνδρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη και τραυματισμό του θύματος. Παρατηρούμε πως
εντοπίζονται τεράστιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται το
συγκεκριμένο έγκλημα από τις διάφορες κατηγορίες ατόμων, ανάλογα
με τη σχέση που έχουν με το έγκλημα, το φύλο τους και την στάση τους
απέναντι σε αυτό, το μορφωτικό τους επίπεδο, την καταγωγή τους, κ.λπ.11
Ο νομικός ορισμός του βιασμού εντοπίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
336 του Ποινικού Κώδικα, πλην όμως δεν είναι μονοσήμαντος, καθώς
επιδέχεται διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη «Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου
ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών»,
ενώ κατά την παρ. 2 «Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις».
Το έγκλημα του βιασμού στην διάταξη του άρθρου 336 ΠΚ εμφανίζεται ως κοινό, υπό την έννοια ότι δράστης του μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται να ανήκει σε ορισμένο κύκλο
ατόμων με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα ή ιδιότητα που τους διαφοροποιεί από τα λοιπά άτομα.12 Κατ’ αντιστοιχία, θύμα, ήτοι το πρόσωπο το οποίο αντικειμενικά προσβάλλεται από το δράστη ως φορέας
ενός προστατευόμενου εννόμου αγαθού,13 μπορεί να είναι οποιοδήποτε
πρόσωπο, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Έτσι, θύμα βιασμού δύναται να
είναι ακόμη και ένα νήπιο, βρέφος ή υπερήλικας ή και πόρνη ή πρόσωπο
ανίκανο προς αντίσταση, όπως επίσης και σύζυγος, πρώην ή νυν σύντρο10. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 243.
11. Άγγελος Α. Τσίγκρης, Χωρίς συναίνεση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1998, σελ. xix (Εισαγωγή).
12. Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, ζ΄ εκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 321.
13. Παπαγεωργίου Γ., Η αντιμετώπιση της γυναίκας θύματος από το σύστημα απονομής
της ποινικής δικαιοσύνης, 1990, σελ. 767.
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φος ή μνηστή. Φυσικά, όπως προκύπτει εξάλλου και από την διατύπωση
της διάταξης, βιασμός δεν τελείται μόνο από άρρεν πρόσωπο σε βάρος
γυναίκας, αλλά και το αντίστροφο ή και από πρόσωπο του ίδιου φύλου.14
Υπό το κράτος, λοιπόν, των σύγχρονων αντιλήψεων για τις σχέσεις των
δύο φύλων έχουν επικρατήσει νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, βάσει
των οποίων, ο βιασμός δεν είναι καθαρά ανδρική υπόθεση, αλλά δράστης και θύμα μπορεί να είναι εξίσου τόσο αρσενικού, όσο και θηλυκού
γένους.15

Μέσα τέλεσης και αποτέλεσμα
Από το σύνολο των αντικειμενικών στοιχείων με τα οποία αποτυπώνεται
στο νόμο το έγκλημα (: αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος) προκύπτει, ότι ως μέσο τέλεσής του τυποποιείται η σωματική βία και η απειλή,
της οποίας το περιεχόμενο εξειδικεύεται σε σημαντικό βαθμό. Και τούτο
το τελευταίο, διότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ν. 4619/2019 δεν
θεώρησε επαρκή για την περιγραφή του εγκλήματος την προϊσχύουσα
αναφορά στην απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου –αναφορά που
δημιούργησε συχνά προβλήματα στην πράξη ως προς το περιεχόμενο
των δύο αυτών όρων– αλλά έκρινε αναγκαία τη ρητή αναφορά στον
προσδιορισμό των αγαθών που πρόκειται να πληγούν, ήτοι τη ζωή και τη
σωματική ακεραιότητα16. Για να χαρακτηριστεί ο κίνδυνος ως σπουδαίος
θα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί οι όροι που δύνανται να πυροδοτήσουν την έναρξη μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε βλάβη των ως
άνω αναφερθέντων αγαθών, ενώ με τον όρο «άμεσος» υποδηλώνεται
ότι η πραγμάτωση του κακού της απειλής εμφανίζεται σε άμεση χρονική
συνάφεια με την ανακοίνωσή του.17 Απ’ την άλλη σωματική βία υπάρχει
όταν χρησιμοποιείται υλική δύναμη που μεταβιβάζεται προς το θύμα είτε
άμεσα (π.χ. χτύπημα, ακινητοποίηση), είτε έμμεσα (λ.χ. παράνομη κατακράτηση, κλείδωμα σε δωμάτιο). Σωματική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση με
υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα μέσα (άρθρο 13 ΠΚ).18
Αποτέλεσμα της ως άνω βίας ή απειλής είναι ο εξαναγκασμός άλλου προσώπου σε γενετήσια πράξη. Υπάρχει δε εξαναγκασμός όταν το
πρόσωπο αυτό χωρίς τη θέλησή του υποβάλλεται σε ανοχή ή επιχείρηση
γενετήσιας πράξης. Ο εξαναγκασμός μπορεί να γίνει με ένα ή και αμφότερους τους παραπάνω αναφερόμενους τρόπους, αφού πρόκειται για
14. Ημερίδα της ΕΣΔΙ της 22-4-2021 με τίτλο «Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με
τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική
ευθύνη». Εισήγηση Λεωνίδα Νικολόπουλου – Εισαγγελέα Εφετών, . 3.
15. Ν. Παρασκευόπουλος/ Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις. Άρθρα 336353 ΠΚ, Σάκκουλας, 2011, σσ. 94-95, Γιωτάκος/Τσιλιάκος, Βιασμός, Αρχιπέλαγος,
2008, σ. 13.
16. Α
 ιτιολογική Έκθεση ν. 4619/2019, σ. 67.
17. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 246.
18. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 245.
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υπαλλακτικά μικτό έγκλημα στο μέτρο που οι περισσότεροι τρόποι τέλεσής του μπορούν να εναλλαχθούν στην ίδια μονάδα εννόμου αγαθού.
Εξαναγκασμό έχουμε, επίσης, και όταν το θύμα, λόγω του αιφνιδιασμού
ή του φόβου των συνεπειών προβολής αντίστασης ή των ασθενών σωματικών του δυνάμεων ή άλλων περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή
μάταιη την αντίσταση και δεν αντιστάθηκε καθόλου στη σωματική βία του
δράστη (π.χ. εμφάνιση πολλών δραστών μαζί, όπου η ιδέα κάθε αντίστασης είναι μάταιη).19 Τέλος, ιδιαίτερη περίπτωση εξαναγκασμού συνιστά
και εκείνη κατά την οποία το θύμα, ενώ αρχικά συναινεί, στη συνέχεια
δηλώνει την αντίθεσή του στην τέλεση της όποιας συμφωνηθείσας γενετήσιας πράξης. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει εδώ έγκειται στο χρονικό
σημείο κατά το οποίο μπορεί να δηλωθεί η ανάκληση της συναίνεσης·
τούτο τοποθετείται καταρχήν χωρίς περιορισμούς στο πρώτο στάδιο της
σεξουαλικής συνεύρεσης που είναι η διέγερση, μπορεί δε να λειτουργήσει και αργότερα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αρχίσει η τέλεση μίας
επιμέρους ενέργειας, ενώ δεν δύναται να είναι έγκυρη στη φάση του
οργασμού.20

Η γενετήσια πράξη
Αντί για την αναφορά στην ασελγή πράξη, ως πράξη που αντίκειται στην
αιδώ και στα ήθη και κατατείνει στην διέγερση του θύτη σε συνδυασμό
με την προσβολή του «γενετήσιου κόσμου του θύματος»,21 της οποίας το
περιεχόμενο, έχει διαχρονικά δημιουργήσει σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα, στο κείμενο της νέας διάταξης του άρθρου 336 ΠΚ γίνεται πλέον λόγος για επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, επηρεάζοντας σημαντικά το πεδίο εμβέλειας του εγκλήματος του βιασμού. Η επιλογή του
όρου «γενετήσια» αντί «σεξουαλική» προτιμήθηκε, διότι λόγω της «γενικότητάς» της υιοθετήθηκε στη σύγχρονη επιστημονική και κοινή γλώσσα.
Ειδικότερα πρόκειται για έννοια, η οποία ορίζει τόσο τη διαδικασία της
αναπαραγωγής (γένεσις) όσο και τις σχετικές ή παράλληλες με αυτήν
πράξεις, διαθέσεις και ορμές, την ερωτική ζωή των ανθρώπων. Ο όρος
«γενετήσια πράξη» έχει την έννοια που προσδιορίζει η νομολογία και η
επιστήμη. Πρόκειται για τη συνουσία (:συνεύρεση με διείσδυση) και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα, από πλευράς προσβολής του εννόμου
αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως είναι η «παρά φύσιν» συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός ή πεολειξία και η αιδιολειξία ή η χρήση υποκατάστατων μέσων και αντικειμένων με τρόπο που υποκαθιστούν τη συνουσία.
Επίσης, αυτοτελή πλέον σημασία έχουν οι γενετήσιες «χειρονομίες» που
νοούνται ως ήσσονος βαρύτητας πράξεις, οι οποίες όμως προσβάλλουν
την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως χειρονομίες, θωπείες, ψαύσεις του σώ19. Ημερίδα της ΕΣΔΙ της 22-4-2021 με τίτλο «Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με
τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική
ευθύνη». Εισήγηση Λεωνίδα Νικολόπουλου – Εισαγγελέα Εφετών, σελ. 3-4.
20. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 248.
21. ΟλΑΠ 3/2018
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ματος σε διάφορες ερωτογενείς ζώνες μέχρι το σημείο όμως που δεν
φτάνουν σε ένταση και βαρύτητα τη γενετήσια πράξη και άρα το βιασμό.
Έτσι, ο τελευταίος τελείται μόνο όταν το αποτέλεσμα είναι οι γενετήσιες
πράξεις σε αντίθεση με τον παλαιό Ποινικό Κώδικα όπου ο όρος ασελγής
πράξη περιλάμβανε και τις δύο αναλυθείσες έννοιες.

Συναίνεση
Κατά τη δεκαετία του 1970 το φεμινιστικό κίνημα παρουσιάζει το έγκλημα
του βιασμού ως ένα αδίκημα έμφυλης ανισότητας, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων και τη νομική επιστήμη και δικαστική πρακτική, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ανδροκεντρική οπτική των σχετικών νόμων.22 Και τούτο διότι σε όλες τις έννομες τάξεις του κόσμου απαραίτητη προϋπόθεση για
την τέλεση του επίμαχου εγκλήματος αποτελούσε η άσκηση σωματικής
βίας ή η απειλή της από τον δράστη. Η κοινωνική πραγματικότητα όμως
είχε αποδείξει ότι περισσότερο συνηθισμένες ήταν περιπτώσεις που περιλάμβαναν λ.χ. ψυχολογικό εξαναγκασμό -ιδίως από πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος ή από πρόσωπα με εξουσία-, απώλεια των αισθήσεων,
αδυναμία του θύματος να αντισταθεί λόγω αιφνιδιασμού, φόβου ή συναισθηματικού «παγώματος», οι οποίες και παρέμεναν ατιμώρητες.23 Οι
πιέσεις για νομοθετικές αλλαγές ήταν έντονες και αναγκαίες.
Έτσι, από τον 21ο αι. υιοθετήθηκε από διεθνείς οργανισμούς ο επαναπροσδιορισμός του ορισμού του βιασμού, με προϋπόθεση όχι μόνο την
άσκηση βίας ή απειλής της, αλλά και την απουσία ελεύθερης και εκούσιας συναίνεσης του θύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν η
Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά
των γυναικών (CEDAW) και η Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ευρύτερα γνωστή ως
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το
ν. 4531/2018 και αναφέρει ιδιαιτέρως στο άρθρο 36 παρ. 2 ότι η συγκατάθεση του ατόμου πρέπει να παρέχεται εκουσίως και να είναι αποτέλεσμα
της ελεύθερης βούλησής του, η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο των συνοδών περιστάσεων.
Έκτοτε ακολούθησαν ουκ ολίγες αναθεωρήσεις στις έννομες τάξεις
ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. H πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ν. 4619/2019 περιόριζε τον ορισμό του
βιασμού στην άσκηση σωματικής βίας και την απειλή κατά της ζωής και
της σωματικής ακεραιότητας. Εν τέλει, ωστόσο, προκρίθηκε, ύστερα από
έντονη κοινωνική αντίδραση, η εισαγωγή της παραγράφου 4 στο άρθρο
336 ΠΚ, σύμφωνα με την οποία «όποιος εκτός από την περίπτωση της
παρ. 1 τελεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη».24 Με την παράγραφο αυτή ο Έλληνας
νομοθέτης πέτυχε σε σημαντικό βαθμό την εναρμόνιση του ποινικού μας
22. M
 acKinnon, C. A. (2007) Women’s Lives, Men’s Laws. Harvard University Press.
23. ECHR, 4 December 2003, CASE OF M.C. v. BULGARIA, Published in Reports of
Judgments and Decisions 2003-XII, App. No 39272/98.
24. Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 ν. 4855/2021 με ισχύ την 12/11/2021.
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συστήματος ως προς την αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όσο και με τις
απαιτήσεις του νομικού μας πολιτισμού.
Από το γράμμα του νόμου -και όπως ισχύει γενικά στα εγκλήματα που
προστατεύουν το έννομο αγαθό της προσωπικής ελευθερίας- προκύπτει
ότι, η αντίθετη βούληση του φορέα του εννόμου αγαθού της γενετήσιας
ελευθερίας τυποποιείται ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του
εγκλήματος του βιασμού της παρ. 4, και άρα η συναίνεση δέον, εν προκειμένω, να νοηθεί με την έννοια της συγκατάθεσης. Αυτή φαίνεται να
είναι και η μάλλον κρατούσα στη νομική θεωρία άποψη. Ως συγκατάθεση
νοείται το πραγματικό γεγονός της συμφωνίας σε ορισμένη πράξη και
τους όρους αυτής, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στην ψυχική στάση
του φορέα του αγαθού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι αφ’ ης
στιγμής πρόκειται για πραγματική κατάσταση, η εγκυρότητά της δεν επηρεάζεται από την ικανότητα του φορέα να διαθέτει το έννομο αγαθό του,
μπορεί δηλαδή να την δώσει και κάποιος που είναι π.χ. μεθυσμένος.25 Εν
προκειμένω, η συγκατάθεση πρέπει να αναφέρεται στην τέλεση συγκεκριμένης γενετήσιας πράξης, όπως αυτή αναλύθηκε ανωτέρω.26 Τέλος,
χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η άγνοια του δράστη για την ύπαρξη
συναίνεσης του θύματος ερμηνεύεται ως πραγματική πλάνη, συνίσταται
δηλαδή στην εσφαλμένη αντίληψη του πράττοντος για κάποιο στοιχείο
της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, αποκλείοντας έτσι την
ύπαρξη δόλου από την πλευρά του (άρθρο 30 ΠΚ).27

Οι αποδεικτικές δυσχέρειες
Από τη διατύπωση του νόμου προκύπτει εναργώς ότι το μόνο στοιχείο
που μετατρέπει μια ποινικά αδιάφορη γενετήσια πράξη σε έγκλημα είναι
η άρνηση του θύματος να τελέσει γενετήσια πράξη, η οποία πρέπει να
προκύπτει με σαφήνεια σε κάθε περίπτωση.28 Καθίσταται δεδομένα εύληπτο ωστόσο, ότι κατά την αποδεικτική θεμελίωση της συναίνεσης ενδέχεται, όχι σπάνια, να εμφανιστούν κωλύματα. Και τούτο διότι η συναίνεση αναφέρεται στον εσωτερικό κόσμο του προσώπου και ως εκ τούτο
οφείλει να εξωτερικευθεί, χωρίς φυσικά κάτι τέτοιο να συνεπάγεται πως
κάθε σιωπή του θύματος υποδηλώνει την ύπαρξη συγκατάθεσης για την
τέλεση της πράξης. Εξάλλου, μία από τις πιθανές ψυχολογικές αντιδράσεις του θύματος βιασμού αποτελεί και η λεγόμενη κατάσταση «παγώματος», δηλαδή η αδυναμία εξωτερίκευσης οποιουδήποτε συναισθήματος
25. Η έννοια της συναίνεσης από την άλλη επιδέχεται νομικής αξιολόγησης που σημαίνει ότι για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να δίνεται πριν την προσβολή (όχι εκ των
υστέρων) και την δεν μπορεί να την δώσει κάποιος ανίκανος προς καταλογισμό,
όπως είναι ο μεθυσμένος. Ίσως να μπορούσε να γίνει, επομένως, λόγος για κακή
νομοτεχνική κατάστρωση και διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 4.
26. Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, ζ΄ εκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ.
650, 667.
27. ΑΠ 606/2016, ΑΠ 166/2013, ΑΠ 786/2004.
28. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 256.
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και αντίστασης σε μία επικείμενη σεξουαλική πράξη, ως μέσο άμυνας
απέναντι στον κίνδυνο που διατρέχει, η οποία βρίσκεται πέραν του συνειδητού του.29 Πρόκειται δηλαδή για μία κατάσταση που επιτείνεται από το
αίσθημα της ματαιότητας οποιασδήποτε πράξης για αντίσταση κατά του
δράστη, κάτι που δεν αναιρεί την ύπαρξη του στοιχειού του εξαναγκασμού. Για το λόγο αυτό γίνεται δεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως για τη
διαπίστωση της έλλειψης ή της ύπαρξης συγκατάθεσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες τέλεσης της πράξης, όπως είναι η
σωματική διάπλαση του δράστη, η ηλικία του, ο αριθμός των δραστών ή
και ο τόπος τέλεσης. Άλλωστε, την αξιολόγηση τέτοιων παραγόντων επιτάσσει και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κάνοντας λόγο για «συνοδεύουσες περιστάσεις».30
Ενδεικτικά, η σημασία της άρνησης του θύματος να τελέσει γενετήσια
πράξη, αλλά και η δυσκολία ως προς τη διάγνωση της αληθινής βούλησης του θύματος απασχόλησε το υπ’ αριθμ. 253/2019 βούλευμα του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου που αντιμετώπισε στην πράξη, και
μεταξύ άλλων, το ζήτημα της έννοιας της συναίνεσης στον βιασμό. Τα
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχουν ως εξής: ο κατηγορούμενος διατηρούσε κομμωτήριο στον Βόλου, όπου εκτός από τον ίδιο εργάζονταν η αδερφή του, η μητέρα του και άλλες κομμώτριες – υπάλληλοι
της επιχείρησης. Τον Οκτώβριο του 2017 η ανήλικη παθούσα μαζί με τον
πατέρα της επισκέφτηκαν την επιχείρηση και ζήτησαν από τον κατηγορούμενο να απασχοληθεί η ανήλικη στο κομμωτήριο ώστε να κάνει εκεί
την πρακτική της άσκηση καθώς μόλις είχε εγγραφεί και ξεκινήσει τη
φοίτησή της σε σχολή κομμωτικής. Κατά το χρονικό διάστημα των πρώτων τεσσάρων μηνών ο κατηγορούμενος ξεκινώντας από προτάσεις και
εκφράσεις θαυμασμού για την εμφάνισή της, πέρασε στις αγκαλιές και
στις θωπείες σε διάφορα μέρη του σώματός της, τη φιλούσε στο στόμα,
ενώ άρχισε να εκδηλώνει και την επιθυμία του για πλήρη ερωτική συνεύρεση. Η ανήλικη, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε αρχικά με επιφυλακτικότητα τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου, εντούτοις δεν την
απέκρουσε, ούτε διαμαρτυρήθηκε ποτέ για αυτήν, ούτε μίλησε σε κανέναν για κάποιου είδους πίεση που δεχόταν από τον εργοδότη της. Το
Φεβρουάριο του 2018 και με πρόφαση την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου κομμωτικής, ο κατηγορούμενος οργάνωσε -με τη συναίνεση της
ίδιας και των γονιών της- ένα ταξίδι στην Αθήνα, όπου διέμειναν στο ίδιο
δωμάτιο ξενοδοχείου με διπλό κρεβάτι. Εκεί ήρθαν για πρώτη φορά σε
ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Η ανήλικη στις καταθέσεις της ανέφερε ότι ήταν κουρασμένη, «σφιγμένη» και «αμήχανη» έχοντας κάποιες
ανησυχίες, δεν περιέγραψε όμως κανένα είδους σωματική ή ψυχολογική
βία από τον κατηγορούμενο, ούτε κάποιου είδους αντίδραση ή αντίσταση
από την ίδια. Με βάση αυτά, η πλειοψηφούσα άποψη του Συμβουλίου παρέπεμψε τον κατηγορούμενο να δικαστεί για την πράξη της κατάχρησης
29. Α
 πόφαση υπ’ αριθμ. 39272/98 του ΕΔΔΑ.
30. Ημερίδα της ΕΣΔΙ της 22-4-2021 με τίτλο «Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη». Εισήγηση Λεωνίδα Νικολόπουλου – Εισαγγελέα Εφετών, σ. 14.
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ανήλικης σε ασέλγεια (άρθρο 342 παρ. 1 γ΄ ΠΚ, το οποίο επιφυλάσσει
ηπιότερη ποινική μεταχείριση), την οποία είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν για
να την επιβλέπει. Έκρινε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις
για την πράξη του βιασμού, που φέρεται να τέλεσε ο κατηγορούμενος
σε βάρος της ανήλικης, καθώς επρόκειτο για μια αμοιβαία ηθελημένη
συνουσία, χωρίς τη χρήση βίας, όπως υπαγορεύεται κατά λογική ακολουθία με βάση τόσο την προγενέστερη όσο και τη μετέπειτα συμπεριφορά
τους. Κατά την άποψη όμως της μειοψηφίας, το γεγονός ότι η ανήλικη
δεν αντιστάθηκε ενεργά με μυϊκές κινήσεις, φωνές ή οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, ουδόλως καταλύει την κατάφαση του εξαναγκασμού της, από τον
κατηγορούμενο, σε συνουσία, η δε σωματική βία την οποία άσκησε ο
κατηγορούμενος επ’ αυτής (ακινητοποίηση των άνω άκρων του σώματός
της), ήταν απολύτως πρόσφορη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να κάμψει
την όποια αντίσταση της παθούσας, την οποία εντέλει και έκαμψε. Περαιτέρω από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι η ανήλικη δέχτηκε αναντίρρητα να κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον κατηγορούμενο, γεγονός που
ακόμη κι αν υποτεθεί αληθινό, νομικά (και όχι με βάση τις ηθικές αντιλήψεις ενός εκάστου) δεν μπορεί να θεμελιώσει συναίνεση εκ μέρους της
για ερωτική συνεύρεση με τον κατηγορούμενο, δοθέντος ότι η συναίνεση για την ερωτική συνεύρεση, υπό οποιαδήποτε μορφή κι αν λαμβάνει
χώρα, είναι μια εκούσια και συνεχιζόμενη συμφωνία συμμετοχής σε μια
συγκεκριμένη σεξουαλική δραστηριότητα και μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή.31 Από τα παραπάνω, λοιπόν, καταδεικνύονται
οι αποδεικτικές δυσχέρειες που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα σε σχετικές
υποθέσεις. Αποτελεί έργο, επομένως, της δικαστηριακής πρακτικής και
γενικά των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών να αμβλύνουν
τις δυσχέρειες αυτές, ώστε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση να κρίνεται
με βάση το αποδεικτικό υλικό που θα συγκεντρωθεί και να καταλήγει
στην εκφορά μιας ουσιαστικής δικαιοδοτικής κρίσης.32

Ανήλικοι
Βασικός άξονας του ν. 4855/2021 αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης
ποινικής απαξίας. Έτσι, τυποποιήθηκε πρώτον η περίπτωση βιασμού σε
βάρος ανηλίκου με ποινή την ισόβια κάθειρξη (336 παρ. 4 ΠΚ) ως διακεκριμένη μορφή της παρ. 1 στο μέτρο που συνιστά παραλλαγή της τελευταίας στο αυστηρότερο. Η πλάνη ως προς την ηλικία του θύματος -αν
δηλαδή ο δράστης νόμιζε ότι το ανήλικο, κατά τα άλλα, θύμα του ήταν
ίσο ή άνω των 18 ετών- είναι πραγματική και συνεπάγεται, κατά τούτο, ότι
ο δράστης δεν έπραξε με δόλο, στο μέτρο που αγνοούσε τα περιστατικά,
τα οποία συνιστούσαν την αξιόποινη πράξη του.
Βέβαια, στο 19ο κεφάλαιο του ΠΚ προστατεύονται κατά μία άποψη,
31. Π
 οινΔικαιοσύνη 1/2020, τευχ. 236, σσ. 60-70.
32. Ημερίδα της ΕΣΔΙ της 22-4-2021 με τίτλο «Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη». Εισήγηση Λεωνίδα Νικολόπουλου – Εισαγγελέα Εφετών, σσ. 16-17.
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όχι μόνο η γενετήσια ελευθερία, αλλά και λοιπά έννομα αγαθά όπως π.χ.
αυτό της ανηλικότητας. Έτσι, τυποποιούνται σε αυτό εγκλήματα που επιφυλάσσουν ηπιότερη ποινική μεταχείριση και τα οποία στρέφονται κατά
ανηλίκων, πλην όμως δεν ενέχουν το στοιχείο της βίας ή της απειλής ή,
εν πάση περιπτώσει, της έλλειψης συναινέσεως και κατ’ επέκταση δεν
συνιστούν βιασμό. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 339 ΠΚ
(γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους), τιμωρείται όποιος
ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή
το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη,33
καθώς και όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα
δεκαπέντε (15) έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν. Επιπλέον κατά το άρθρο 342 ΠΚ (κατάχρηση
ανηλίκων), τιμωρείται ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με
ανήλικο τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον
φυλάσσει έστω και προσωρινά, καθώς και ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει
χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις
γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για
να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. Τέλος βάσει
του άρθρου 351Α ΠΚ (γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής), τιμωρείται η γενετήσια πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή
ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια πράξη μεταξύ ανηλίκων που
προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή
άλλου ενηλίκου.

Ποινική διαδικασία και υπεράσπιση
Μέχρι το 1984 για τη κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα,
όσον αφορά το έγκλημα του βιασμού, απαιτούνταν έγκληση, ήτοι καταγγελία από τον αμέσως παθόντα ή αμέσως ζημιωθέντα και υποβολή της
σχετικής έγκλησης εγγράφως ή και προφορικά ενώπιον κάθε αρμόδιας
αρχής, ζητώντας την άσκηση δίωξης. Με το ν. 1419/1984 κρίθηκε αναγκαία
η αυτεπάγγελτη δίωξη του εγκλήματος στο μέτρο που αυτός ο τρόπος
δικαιολογεί και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πολιτείας για τη δίωξή του,
αλλά και εξαιτίας της επιθυμίας του νομοθέτη να καταστήσει σαφές ότι η
διάπραξη βιασμού δεν πρέπει να στιγματίζει το θύμα, αλλά το δράστη.34
Σκοπό της διάταξης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, δεν
αποτέλεσε η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση του δράστη του βιασμού,
αλλά η μείωση των προκαταλήψεων για τα θύματα.
Οι αντιρρήσεις ωστόσο που εκδηλώθηκαν κατά της αυτεπάγγελτης
δίωξης οδήγησαν εν τέλει σε μια ιδιόμορφη ρύθμιση, αυτή του άρθρου
344 ΠΚ, κατά την οποία, στην περίπτωση του άρθρου 336 ΠΚ η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ήτοι αυτόβουλα από τον Εισαγγελέα
33. Ο
 ι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός
αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, οπότε μπορούν να
επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
34. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, 4η έκδ. 2020
Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 258.
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Πλημμελειοδικών αμέσως μόλις περιέλθει σε αυτόν πληροφορία διάπραξης βιασμού είτε από αναφορά, είτε από μήνυση, είτε από οποιοδήποτε
μέσο. Αν, ωστόσο, το θύμα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο
εισαγγελέας μπορεί να απόσχει της άσκησής της ή αν την έχει ασκήσει
να υποβάλει σχετική πρόταση και το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το
δικαστήριο να παύσει οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη, εκτιμώντας
τη δήλωση του θύματος ότι η δημοσιότητα από αυτήν θα έχει συνέπεια
το σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του.35 Έτσι, λοιπόν, δίνεται η ευχέρεια
στον εισαγγελέα ή το δικαστικό συμβούλιο αν κάνουν δεκτή ή να απορρίψουν τη δήλωση του θύματος, αν και η αρνητική περίπτωση θα συντρέχει κατά λογική αναγκαιότητα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν
π.χ. υπάρχει καταφανής περίπτωση εκβίασης, απειλής κ.λπ.36 Και τούτο
το τελευταίο, διότι μόνο έτσι θα αποφευχθεί η κατάληξη στο σημείο να
δικάζονται εγκλήματα βιασμού με θύματα-μάρτυρες εντελώς απρόθυμα
να συμβάλλουν στην αποδεικτική διαδικασία, αφού θα έχουν δηλώσει ότι
δεν επιθυμούσαν πλέον την ποινική δίωξη, πλην όμως ο εισαγγελέας ή το
συμβούλιο θα έχουν κρίνει διαφορετικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 109 ΚΠΔ, «Το μικτό ορκωτό δικαστήριο δικάζει
σε πρώτο βαθμό: α) τα κακουργήματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα των μονομελών και των τριμελών εφετείων και β) τα
πολιτικά πλημμελήματα». Στα ως άνω κακουργήματα ανήκει και αυτό του
βιασμού. Το ΜΟΔ συντίθεται από ένα πρόεδρο πρωτοδικών (ή τον αναπληρωτή του), δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους. Κατά τη διάταξη
του άρθρου 379 ΚΠΔ, οι τελευταίοι προέρχονται από όλους του Έλληνες
πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που κατοικούν ή διαμένουν μονίμως στην
έδρα του πρωτοδικείου, όπου συγκροτείται το αντίστοιχο μικτό ορκωτό
δικαστήριο. Θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 70 ετών, να έχουν
απολυτήριο λυκείου, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
και να μην έχουν αποστερηθεί θέσεις και αξιώματα.
Λαμβάνοντας υπόψιν πως οι δίκες περί βιασμού ίσως να αποτελούν
και τις μόνες, στις οποίες το κεντρικό πρόσωπο δεν είναι ο δράστης, αλλά
το θύμα, δύναται κατά λογική ακολουθία να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι
καίρια σημασία σε τέτοιους είδους υποθέσεις φαίνεται να έχουν η εξονυχιστική εξέταση από τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου,
αναφορικά με τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του θύματος, αλλά και
η αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο
της ως άνω «ανάκρισης» από τον συνήγορο υπεράσπισης αποτελεί, ως
επί το πλείστων, το ερωτικό παρελθόν του θύματος, η σθεναρή αντίστασή του, αλλά και αν η ενδεχόμενη συναίνεσή του ήταν προϊόν θέλησης
για γενετήσια πράξη ή φόβου για τη ζωή ή την σωματική του ακεραιότητα.37 Τούτο το τελευταίο, μάλιστα, συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας
στο μέτρο που ακόμα και από την πλευρά των διωκτικών αρχών και των
35. ΑΠ 937/2007
36. Ημερίδα της ΕΣΔΙ της 22-4-2021 με τίτλο «Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη». Εισήγηση Λεωνίδα Νικολόπουλου – Εισαγγελέα Εφετών, σ. 10.
37. Τσιγκρής Α., Βιασμός-το αθέατο έγκλημα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1996, σ. 164.
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επίσημων φορέων απονομής της δικαιοσύνης καταφάσκεται με μεγάλη
ευκολία η συγκατάθεση ή η ευθύνη των θυμάτων ως απόρροια στερεοτύπων και προκαταλήψεων, οι οποίες κυριαρχούν μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, τα θύματα που ασκούν ως επάγγελμα την πορνεία ή έχουν έντονη
ερωτική ζωή εκλαμβάνονται από τις αρχές ως μειωμένης αξιοπιστίας.38
Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται εξευτελιστικά και ταπεινωτικά, τόσο από
την αστυνομία, όσο και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, πολλές φορές
και με προσωπικές ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την υπό εκδίκαση
υπόθεση.
Εκτιμώντας τα ανωτέρω, ο νομοθέτης, με το ν. 4855/2021, τροποποίησε το άρθρο 228 ΚΠΔ επεκτείνοντας τη διαδικασία που εφαρμόζεται
κατά την εξέταση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ανηλίκων μεταξύ
άλλων και στο έγκλημα του βιασμού. Ειδικότερα, βάσει της ανωτέρω διάταξης, κατά την εξέταση ως μάρτυρα του θύματος των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 336 ΠΚ διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προετοιμάζει τον παθόντα για την
εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις
διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της δικογραφίας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου,
κύριο στόχο της παρούσας νομοθετικής παρέμβασης αποτελεί η απόλυτη
και αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως
π.χ. των ανηλίκων, των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης που λόγω της θέσης τους και της κακοποίησης που έχουν υποστεί
χρειάζονται αυξημένες νομοθετικές δικλείδες, ώστε να νιώσουν ασφάλεια και να καταγγείλουν έγκαιρα τα σε βάρος τους εγκλήματα. Η στοχοθεσία, με άλλες λέξεις, εν προκειμένω, ερείδεται στην αποφυγή της
δευτερογενούς θυματοποίησής των θυμάτων, ήτοι του στιγματισμού που
προκαλεί η ίδια η ποινική διαδικασία, δημιουργώντας ένα κλίμα ασφάλειας για τους πολίτες στα πλαίσια αποκατάστασης της πεποιθήσεως ότι
κανένα έγκλημα δεν μένει ατιμώρητο.
Από τη δικαστηριακή πρακτική παρατηρείται, γενικώς, μία τάση των
ενόρκων -ακόμα κι αν πρόκειται για γυναίκες, όταν η υπόληψη του θύματος δεν χαίρει εκτιμήσεως- να διάκεινται ευνοϊκά περισσότερο προς
το δράστη παρά το θύμα. Εξάλλου, ιδιάζουσας σημασίας παράγοντα
για τον σχηματισμό πεποίθησης των ενόρκων ως προς το θύμα αποτελούν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από το έγκλημα του βιασμού.
Χαρακτηριστικά παράδειγμα τέτοιων «μύθων» αποτελούν η προκλητική
συμπεριφορά του θύματος πριν την επίθεση, η προηγούμενη γνωριμία
του θύματος με το δράστη, η κοινωνική τους θέση, η χρήση ναρκωτικών
ουσιών και αλκοολούχων ποτών εκ μέρους του θύματος, η αποδοχή από
μέρους του θύματος προτάσεως του δράστη για επίσκεψη σε διαμέρισμά
38. Ν
 . Παρασκευόπουλος/ Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις. Άρθρα
336-353 ΠΚ, Σάκκουλας, 2011, σ. 95.
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του ή βόλτα με το αυτοκίνητο κ.λπ. Έτσι, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις δεν
αποκλείεται οι ένορκοι να συμμερίζονται τον δράστη και όχι το θύμα, ιδιαίτερα όταν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας προκύψει
κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο για το χαρακτήρα του τελευταίου που αφορά την κοινωνική και σεξουαλική του υπόσταση.
Μάλιστα, στις δίκες βιασμού όπου ο θύτης και το θύμα είναι άγνωστοι μεταξύ τους και η επίθεση έχει γίνει σε δημόσιο χώρο, οι ένορκοι
συνήθως αγνοούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Τουναντίον, στις
υποθέσεις όπου προϋπάρχει γνωριμία θύματος και δράστη και ο βιασμός
έχει διαπραχθεί σε ιδιωτικό χώρο, οι ένορκοι λαμβάνουν δεόντος υπόψη
τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, καθιστώντας έτσι πιθανότερο να
καταδικάσουν το δράστη, εάν π.χ. είναι άνεργος ή μη ελκυστικός. Τέλος,
οι ένορκοι δύνανται να ταχθούν υπέρ της αθώωσης του κατηγορουμένου, αν κατά την κρίση τους, το θύμα φέρθηκε με απερισκεψία ή δεν είναι
«αμέμπτων ηθών».39

Η αποδεικτική διαδικασία
Το έγκλημα του βιασμού συνιστά μια ιδιαίτερη περίπτωση αναφορικά
με τα ζητήματα απόδειξης, στο μέτρο που αυτά συνήθως κατευθύνονται
περισσότερο προς το θύμα από ότι στο δράστη. Προβλήματα δημιουργούνται κυρίως στην συλλογή αποδείξεων από τον τόπο του εγκλήματος
(αυτοψία), εν αντιθέσει με το επίκεντρο και αντικείμενο του βιασμού, δηλαδή το γυναικείο σώμα (ιατροδικαστική εξέταση). Δεν αποκλείεται να
υπάρχουν μάρτυρες, σχεδόν σίγουρα όμως δεν θα είναι αυτόπτες, μειώνοντας έτσι την αξιοπιστία τους. Εύλογα, λοιπόν, οδηγείται κανείς στο
συμπέρασμα πως τα αποδεικτικά μέσα που συμβάλλουν στο σχηματισμό
πλήρους δικανικής πεποιθήσεως από το δικαστήριο είναι κατά κανόνα
ελλιπή. Πολλώ δε μάλλον, σύνηθες είναι και το φαινόμενο κατά το οποίο
το θύμα, προκειμένου να αποφύγει τη δευτερογενή θυματοποίηση του
αποκρύπτει την όποια αξιόποινη σε βάρος του πράξη και δεν την καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές.40
Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει μια υπόθεση βιασμού, αναζητείται ήδη στο στάδιο της ανάκρισης με τη βοήθεια
των επιστημών της Ιατροδικαστικής, της Ψυχολογίας, της Βιολογίας, της
Εγκληματολογίας και με τη χρήση μεθόδων που επιτρέπονται από το νόμο.41 Φυσικά, η χρήση των αποδεικτικών μέσων συνεχίζεται και στο ακροατήριο του δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 178 ΚΠΔ στην ποινική
διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων. Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδείξεις· β) η αυτοψία·
γ) η πραγματογνωμοσύνη· δ) η ομολογία του κατηγορουμένου· ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νομικούς κανό39. Τ
 σιγκρής Α., Βιασμός-το αθέατο έγκλημα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1996, σ. 151.
40. Κρανιδιώτης Μ., Προς μια αξιολόγηση των ρυθμίσεων του Ν. 1419/1984 για το βιασμό, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1995, σσ. 27-28.
41. Χαρακτηριστικά, απαγορεύονται τα βασανιστήρια, ο υπνωτισμός, ο ορός ψεύδους,
ο ανιχνευτής ψεύδους και η όρκιση του κατηγουρουμένου.
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νες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους,
ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την
απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά
την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά
και εμπεριστατωμένα με ποια αποδεικτικά μέσα και με ποιους συλλογισμούς σχημάτισαν τη δικανική τους κρίση (αρχή της ηθικής απόδειξης).
Ειδικότερα, οι ενδείξεις (:τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία
συνάγεται κατά λογική ακολουθία η ύπαρξη ή ανυπαρξία κάποιου άλλου
γεγονότος, κατ’ άρθρο 179 ΠΚ) ως αποδεικτικό μέσο, δύνανται να δώσουν απαντήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θύμα λόγω απειλής
δεν αντιστάθηκε, οπότε δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία, όπως κακώσεις,
που προκαλούνται όταν ο εξαναγκασμός του θύματος σε γενετήσια πράξη έγινε μέσω σωματικής βίας. Τέτοιες ενδείξεις δύνανται να προκύψουν
από την εξέταση του δράστη και του θύματος σε συνδυασμό με την μελέτη ιατροδικαστικών εκθέσεων, από την ανεύρεση σπέρματος, αίματος,
τριχών και δακτυλικών αποτυπωμάτων πάνω σε κρίσιμα αντικείμενα.
Περαιτέρω, όσον αφορά το αποδεικτικό μέσο της μαρτυρικής κατάθεσης εγείρονται πολλά ζητήματα αξιοπιστίας, στο μέτρο που οι μάρτυρες
πολλές φορές είτε δεν μπορούν να μεταφέρουν με ακρίβεια, ειδικά αν
δεν ήταν αυτόπτες, τα όσα γνωρίζουν στον ανακριτή ή στον δικαστή, είτε
αποφεύγουν να καταθέσουν την αλήθεια, μολονότι την γνωρίζουν, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται και απουσιάζουν από την εργασία τους.
Τέλος, η ομολογία του κατηγορουμένου συνίσταται στην πλήρη αποδοχή
εκ μέρους του των πραγματικών περιστατικών, στα οποία θεμελιώνεται η
αξιόποινη πράξη για την οποία διώκεται ή και δικάζεται. Το ενδεχόμενο,
βέβαια, ο δράστης να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι σπάνιο. Αυτό
που επιδιώκεται συνήθως είναι η υπεράσπισή του από τον συνήγορό του.
Η τελευταία θα περιλαμβάνει κατά κανόνα ισχυρισμούς περί υπαναχώρησης από την απόπειρα τέλεσης βιασμού (ότι δηλαδή ο δράστης, αφού
άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν την ολοκλήρωσε με τη
θέλησή του και όχι από εξωτερικά εμπόδια) ή πλάνης ως προς την έλλειψη συναίνεσης του θύματος.42

42. Λ
 άμπρος Δ. Καράμπελας, Οι βιαστές και τα θύματά τους. Πορίσματα έρευνας για
τους βιασμούς στην Ελλάδα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σσ. 83-112.
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Έμφυλη βία

Η έμφυλη βία είναι μια κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
με διάφορες σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη ζωή μιας κοινότητας
και ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη σωματική, σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εμπλεκομένων, είτε αφορά τους άνδρες,
είτε τις γυναίκες (Department of Health, 2005). Η έμφυλη βία είναι ένας
γενικός όρος που αφορά κάθε διάκριση ή βλαπτική συμπεριφορά που
στρέφεται εναντίον τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, εξαιτίας του
κοινωνικού του φύλου ή σεξουαλικού του προσανατολισμού και πλήττει
περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, λόγω της υποδεέστερη θέση
τους στην κοινωνία,. Φορείς εκδήλωσης της βίας μπορεί να είναι μέλη
της οικογένειας ή της κοινότητας, καθώς και άτομα που ενεργούν «εκ
μέρους» πολιτισμικών, θρησκευτικών ή κρατικών θεσμών. Σύμφωνα με
τη Σκλάβου (2008: 43), έμφυλη βία ορίζεται η βία που ασκείται στις γυναίκες από τον σύντροφο τους και μπορεί να ονομαστεί και ενδοοικογενειακή και κρυφή βία.
Μέχρι τη δεκαετία του 70’ οι επιστήμες που ασχολούνταν με τη βία των
δύο φύλων, προσπαθούσαν να εξηγήσουν μόνο την «αντρική» βία, και οι
γυναίκες έμεναν εκτός «σφαίρας» του ενδιαφέροντος τους (Αποσπόρη,
2006: 37). Τη δεκαετία του 70’ και μετά, γυναικεία κινήματα κατάγγειλαν
τη βία κατά των γυναικών και αγωνίστηκαν για να αναγνωριστούν όλες
οι μορφές βίας κατά των γυναικών, όπως η κακοποίηση από το σύζυγο/σύντροφο (σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική, λεκτική),
η παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/
οικονομική εκμετάλλευση, ο βιασμός και η σεξουαλική παρενόχληση στο
χώρο εργασίας (Maruani, 2006).
Η έννοια της έμφυλης βίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «δημοκρατική
από όλα τα εγκλήματα». Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα/ άνδρα από οποιονδήποτε άνδρα/γυναίκα, σε οποιονδήποτε χώρο (Department of Health, 2005). Η έμφυλη βία μπορεί να
αναλυθεί σε δύο επίπεδα, και ως τη βία που ασκούν οι άνδρες κατά των
γυναικών αλλά και ως τη γυναικεία εγκληματικότητα.
Άνδρες και γυναίκες, δεν συνιστούν ομογενοποιημένες κατηγορίες,
καθώς προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, έχουν διαφορετικά εισοδήματα, μόρφωση, επαγγέλματα, σεξουαλικές προτιμήσεις,
φυλή, εθνότητα, θρησκεία, σωματική κατάσταση, ηλικία κ.λ.π. Η εκπαίδευση για παράδειγμα δεν εντείνει μόνο τον έμφυλο διαχωρισμό, αλλά συνιστά έναν ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους που αποτυπώνει κυρίαρχες
αντιλήψεις και στάσεις, συμβάλλοντας όχι μόνο στην αναπαραγωγή των
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σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, αλλά και των ταξικών σχέσεων. Οι
ταξικές και οι έμφυλες σχέσεις, όπως αναφέρεται στο έργο της Madelein
Arnot, παρότι έχουν η καθεμία, τη δική τους ξεχωριστή ιστορία μπορούν
εντούτοις να είναι τόσο συνυφασμένες που θεωρητικά να είναι πολύ
δύσκολο να διαχωριστούν μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες
και η ανάπτυξη του καπιταλισμού αποτελεί τέτοια συγκυρία στην οποία
μπορεί κανείς να βρει τις πατριαρχικές σχέσεις της ανδρικής κυριαρχίας
και του ελέγχου των γυναικών να στηρίζουν τη δομή της ταξικής κυριαρχίας.
Σύμφωνα με τη μεταστρουκτουραλιστική και μεταμοντέρνα φεμινιστική προσέγγιση, το φύλο υπάγεται σε μια διαδικασία συνεχούς συγκρότησης και ανασυγκρότησης μέσα από λόγους και η ανδρική και η γυναικεία υποκειμενικότητα δεν αντιμετωπίζονται ως «ουσία», αλλά ως κάτι
«ρευστό» και κατακερματισμένο που εκφράζεται μέσω των κοινωνικών
σχέσεων (Askew & Ross, 1992). Η αμερικανίδα φιλόσοφος Judith Butler
(1990), διευρύνει την παραδοσιακή φεμινιστική θέση πως το φύλο κατασκευάζεται κοινωνικά και δεν είναι κάτι φυσικό, υποστηρίζοντας πως το
να γίνεις άνδρας ή γυναίκα δεν είναι κάτι που «κατορθώνει» κανείς σε
ένα πρώτο στάδιο της ζωής του, αλλά ο «ανδρισμός» και η «θηλυκότητα»
επιβεβαιώνονται δημόσια με επαναλαμβανόμενες παραστασιακές επιτελέσεις συγκεκριμένων ενεργειών και σύμφωνα με τους πολιτισμικούς
κανόνες που ορίζουν τον «ανδρισμό» και τη «θηλυκότητα». Επισημαίνει
επίσης η Butler (1990), το γεγονός πως «ανδρικές» και «γυναικείες» ταυτότητες δε συνιστούν οντότητες, αλλά έννοιες ρευστές δε θα πρέπει
να υποτιμά το ρόλο του εξαναγκασμού στην κατασκευή τους καθώς, το
φύλο αποτελεί μια συμπεριφορά παραστασιακής επιτέλεσης με ξεκάθαρα τιμωρητικές συνέπειες, καθώς τιμωρούνται συστηματικά εκείνοι που
αποτυγχάνουν να επιτελέσουν σωστά το φύλο τους. Συνεπώς το φύλο
εγγράφεται, τροποποιείται, επανεγγράφεται, αστυνομεύεται και ρυθμίζεται συνεχώς και επομένως «ανδρισμός» και «θηλυκότητα» δε μπορούν να
υπάρξουν εκτός πολιτισμού.
Από την «ανακάλυψη του φύλου» (Παπαταξιάρχης, 1992) έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια. Η ανακάλυψη του φύλου μετασχημάτισε τόσο
τα συμφραζόμενά της, το γυναικείο κίνημα και τον ακαδημαϊκό χώρο
όσο και τη μεταξύ τους σχέση (Μπακαλάκη, 1997). Οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό ή την εξ’ ολοκλήρου αμφισβήτηση των ανθρωπολογικών
κατηγοριών που είχαν αποτελέσει τα αρχικά συμφραζόμενα ή τις προϋποθέσεις της: επιστήμη, και πολιτική στράτευση, πράξη και θεωρία, άτομο
και κοινωνία, πολιτισμική ταυτότητα και διαφορά (Αβδελά, 2002), υποκείμενα και αντικείμενα της εθνογραφίας, δράσης και δομή, συμβολικό
και πραγματικό, και, πάνω απ’ όλα, φύση- βιολογία, κοινωνία-πολιτισμός.
Οι κοινωνικοί προσδιορισμοί των σχέσεων εξουσίας αποτελούν το επίκεντρο της προβληματικής της ανθρωπολογίας των γυναικών (Μπακαλάκη,
2003). Ορισμένοι πιστεύουν ότι η αρρενωπότητα συνδέεται με το αρσενικό σώμα, σύμφωνα με την άποψη αυτή, η αρρενωπότητα συνδέεται με
τα αρσενικά γεννητικά όργανα. Άλλοι πιστεύουν πως αν και η αρρενωπότητα μπορεί να επηρεαστεί από τη βιολογία, είναι επίσης ένα πολιτιστι36
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κό κατασκεύασμα. Πολλές από τις συμπεριφορές που περιγράφονται ως
«ανδρικές» μαθαίνονται (δεν είναι εγγενής) και ενισχύονται από στερεοτυπικές ιδέες πάνω στο τι σημαίνει να είναι κανείς άνδρας σ’ αυτήν την
κοινωνία, καθώς από μωρά τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετική
μεταχείριση.
Πράγματι από μικρή ηλικία στα αγόρια μιλάμε διαφορετικά, τα ντύνουμε διαφορετικά, παίζουμε μαζί τους με διαφορετικό τρόπο και έχουμε
διαφορετικές προσδοκίες από αυτά. Τα αγόρια μαθαίνουν ότι η «σκληρή»
συμπεριφορά συγχέεται με τον ανδρισμό, άρα θεωρείται και ως ανώτερη
και η «μαλακή» συμπεριφορά με τη θηλυκότητα, και ως κατώτερη. Έτσι
δημιουργείται στα αγόρια μία «αποστροφή» σε οποιαδήποτε «γυναικεία»
συμπεριφορά, την οποία πρέπει να αποφεύγουν.
Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί για τον ορισμό της βίας, για το
τι είναι αυτό που τη προκαλεί, γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτή,
ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που την ευνοούν. Επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους έχουν επιχειρήσει να δώσουν ορισμούς και ερμηνείες. Βία είναι η πρόκληση πόνου στον άλλο ή με απειλή πόνου ή θανάτου στέρηση της ελευθερίας του. Ο πόνος μπορεί να είναι σωματικός,
συγκινησιακός ή και ακόμη νοητικός, και η βία δεν είναι απαραίτητα σωματική αλλά μπορεί και να είναι φραστική (Μπούνα, 2012). Η βία γεννιέται
μέσα στο μυαλό μας και είναι δύο ειδών: η αντανακλαστική βία, η βία
δηλαδή που γεννιέται ως αντίδραση σε ερεθίσματα από το περιβάλλον
και συνήθως είναι αμυντική. Εδώ η βία είναι κυρίως μια συγκινησιακή
αντίδραση ή ακόμη και καθαρά ενστικτώδης για την προστασία της σωματικής μας ή βουλητικής μας ακεραιότητας και η έμφυτη και ενεργητική
βία. Αυτή η όψη της βίας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη γιατί προκύπτει
από μια ιδιαίτερα χωριστική-διαιρετική στάση απέναντι στον άλλον. Έχει
περισσότερο νοητικά χαρακτηριστικά, δηλαδή προκύπτει μέσα από συγκεκριμένη ιδεολογία και προσπαθεί να είναι εκλογικευμένη. Για παράδειγμα ο χουλιγκανισμός, η ναζιστική θηριωδία ή ακόμη και η στάση
του ανθρώ- που απέναντι στο περιβάλλον ή στα ζώα εκτροφής κλπ.
Με τον όρο βία εννοείται οποιαδήποτε λεκτική, σωματική, ψυχολογική
ή συναισθηματική βία ο εξαναγκασμός και η παραμέληση ανεξάρτητα
εάν η χρήση βίας είναι επαναλαμβανομένη ή αν γίνεται μεμονωμένα.
Ειδικότερα όμως με τον όρο έμφυλη εννοούμε την κατάχρηση της δύναμης, ανεξάρτητα με το αν αυτή είναι σωματική, οικονομική ή κοινωνική,
από τα ισχυρά προς τα αδύναμα μέλη της οικογένειας με σκοπό την επιβολή της θέλησης τους και τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας
των αδύναμων.
Ο βιασμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές βίας όπου
διακυβεύεται η γενετήσια ελευθερία της γυναίκας αλλά και η δομή της
ύπαρξης της (Τσαλίκογλου, 1987). Πιο συγκεκριμένα, οι ψυχίατροι αναφέρουν ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού πέφτουν σε σοκ
όπου είναι ικανό να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις ψυχικής αποδιοργάνωσης. Σύμφωνα με τους Burgess, Holmstrom, Geis ο βιασμός δημιουργεί στα θύματα ένα σημαντικό σύνδρομο το οποίο αποκαλούν ως
«Rape trauma syndrome» το οποίο περιλαμβάνει μια πολυμορφία σωμα37
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τι- κών και ψυχικών αντιδράσεων που παρατείνονται μέσα στον χρόνο.
Φόβος, άγχος ,αγωνία, ντροπή καθώς και η ανάπτυξη εξειδικευμένων
φοβιών συνιστούν ορισμένες από τις χαρακτηριστικές εκφάνσεις του
συνδρόμου αυτού (Σαμαρτζή, 1996).
Κατά τη δεκαετία του 1970 , ο συζυγικός βιασμός ήταν μια έννοια σχεδόν ανύπαρκτη όπου δεν αναγνωρίζονταν ως ποινικό αδίκημα. Μετά το
1970 ορισμένα μέλη του Γυναικείου Κινήματος έφεραν στο προσκήνιο το
πρόβλημα αυτό. Με αυτό τον τρόπο, αυξήθηκε η ευαισθησία των γυναικών και της κοινωνίας τόσο για τη σωματική αλλά και για τη σεξουαλική
συζυγική κακοποίηση.

Βία ανδρών κατά των γυναικών
Δεκαετίες τώρα η εγκληματική συμπεριφορά είχε συνδεθεί με το ανδρικό
φύλο και την «ανδρική» βία. Αναφορές, δημοσιεύσεις και έρευνες γύρω
από το «έγκλημα» αντανακλούσαν όλες ένα σύστημα αξιών στο οποίο κυριαρχούσε ο ρόλος του άνδρα. Το ζήτημα της σύνδεσης του ανδρισμού
με την εγκληματική συμπεριφορά των ανδρών έχει διατυπωθεί σε διάφορες συζητήσεις της εγκληματολογικής σκέψης και κατά το παρελθόν
αλλά και πρόσφατα. Ο πρώτος που επιχείρησε τη σύνδεση του ανδρισμού
με την εγκληματική συμπεριφορά ήταν ο Parsons που ισχυρίστηκε ότι ο
ανδρισμός ήταν εσωτερικοποιημένος κατά τη διάρκεια της εφηβείας και
οδηγούσε συχνότερα τα αγόρια στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα κορίτσια. O Sutherland εξετάζοντας τα στοιχεία
του ανδρισμού υποστήριξε ότι τα αγόρια μαθαίνουν να είναι «τραχέα και
σκληρά» καθιστώντας τα έτσι πιθανότερους εγκληματίες (Krienert, 2003).
Σύμφωνα με τους Messerschmidt, Bowker, κ.ά. (αναφορά στο Krienert,
2003), o ανδρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κατασκεύασμα για την κατανόηση του εγκλήματος και της βίας, συγκεκριμένα υποστηρίζουν πως η βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά «προβάλλεται ως ένας εναλλακτικός και
αποδεκτός τρόπος για να εκπληρώσουν οι άνδρες τον «ανδρισμό» τους
ενώ άνθρωποι που χρησιμοποίησαν την βία στον παρελθόν σαν τρόπο επιβεβαίωσης του ανδρισμού τους καταλήγουν να αποδέχονται την βία ως
μια αποδεκτή διαδρομή για να επιδείξουν τον ανδρισμό τους» Σύμφωνα
με την φεμινίστρια Susan Griffin, μεγάλος ένοχος για την αντρική βία σε
βάρος των γυναικών, είναι η πατριαρχία, η οποία ενθαρρύνει το βιασμό γυναικών σαν συμβολική έκφραση της αντρικής κυριαρχίας (Badinter, 1994).
Η έννοια του ανδρισμού είναι μια «αόριστα ορισμένη» κοινωνική κατασκευή (Clatterbaugh, 1998: 42∙ Reichardt & Sielke, 1998∙ Αποσπόρη,
2006), που αποσκοπεί στο να εξηγηθούν οι ανδρικοί ρόλοι σε ένα δεδομένο χώρο και χρόνο και συνδέεται κυρίως με την υποδεέστερη θέση
των γυναικών. Ο πιο διακριτός τύπος ανδρισμού είναι ο ηγεμονικός δηλαδή ένας ανδρισμός που περιλαμβάνει άτομα που «κατέχουν θέσεις εξουσίας και πλούτου», και την ίδια στιγμή «νομιμοποιούν και αναπαράγουν
τις κοινωνικές σχέσεις που δημιούργησαν την κυριαρχία τους» (Carrigan,
Connell & Lee, 1985: 587, 592). Σύμφωνα με τον Bourdieu, στο αντρικό
πρότυπο, η αντρική κυριαρχία αποτελεί πρωτίστως ένα είδος συμβολικής
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κυριαρχίας.. Δηλαδή, δεν επιβάλλεται, αποκλειστικά και μόνο με όρους
φυσικής βίας και εξαναγκασμού. Ο Bourdieu λοιπόν, περιγράφει την
αντρική κυριαρχία ως μια σχέση κυριαρχίας που εδράζεται αφενός στις
αντικειμενικές δομές και συνθήκες και αφετέρου στις γνωστικές δομές
και τις έξεις των υποκειμένων-αντρών και γυναικών (Παναγιωτόπουλος,
2007). Επιπλέον, η αντρική κυριαρχία, εγγράφεται και στις γνωστικές δομές -προϊόν της σχέσης με τις αντικειμενικές δομές- μέσα από μια σειρά
κατηγοριοποιήσεων, ταξινομήσεων, αντιθέσεων, που τελικά μεταφράζονται σε αντιθέσεις-ανισότητες (Παναγιωτόπουλος, 2007). Σύμφωνα με
τον Bourdieu, οι κοινωνικές σχέσεις της κυριαρχίας επιβάλλονται έμμεσα
μέσω της σωματοποίησής τους. Ως σωματοποίηση, ως ενσωμάτωση της
κυριαρχίας, «εννοείται η ενσάρκωση των έμφυλων ταυτοτήτων σε έξεις,
οι οποίες διαφοροποιούνται σύμφωνα με την κυρίαρχη αρχή διαίρεσης
των φύλων και έχουν ως συνέπεια τα έμφυλα υποκείμενα να αντιλαμβάνονται και να βιώνουν τον κόσμο διαφορετικά, σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες αυτές έξεις» (Παναγιωτόπουλος, 2007).

Η έκταση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών
Η βία κατά των γυναικών, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Φορείς της Kοινωνίας των Πολιτών και διακυβερνητικοί οργανισμοί, προσπάθησαν τις τελευταίες δεκαετίες να αναδείξουν την έκταση και τη φύση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Η δημοσίευση των δεδομένων από τις έρευνες των οργανισμών
καταδεικνύουν ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά μια εκτεταμένη και
ευρεία παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων με επιπτώσεις
στις ζωές πολλών γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων το 2005 η
τηλεφωνική γραμμή «15900» δέχθηκε περισσότερες από 20.000 κλήσεις
τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της γεγονός που αποδεικνύει ότι η βία
είναι παρούσα αν συνυπολογίσει κανείς/καμία και όλες εκείνες τις γυναίκες που δεν καταγγέλλουν τη βία που έχουν υποστεί. Τα τελευταία
στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων από το διάστημα 19/11/2016 έως 19/11/2017, αφορούν 5.041 κλήσεις και 113 ηλεκτρονικά
μηνύματα. Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 4266 (85%) αφορούσαν σε
καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις απλά
αφορούσαν συμβουλευτική γυναικών. Από αυτές οι 3034 κλήσεις (71%)
αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ
οι 1232 κλήσεις (29%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα
(κυρίως από φίλους/-ες 27%, γονείς 16%, άλλους συγγενείς 10%, αδελφός/ή 10%, γείτονας 13% και άλλα άτομα 17%). Από τις 3034 κλήσεις που
αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών οι
2432 κλήσεις (80%) αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία με δράστη κυρίως το σύζυγο, οι 53 κλήσεις (2%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 18
κλήσεις (1%) σε περιπτώσεις βιασμού και 54 κλήσεις (2%) αφορούσαν σε
καταγγελία άλλων μορφών βίας.
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Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, αυξάνεται η βία γενικά, και ακόμα
περισσότερο η έμφυλη βία. Φόνοι γυναικών, βιασμοί, φόνοι μεταναστών/
ριών, τράφικινγκ, συχνότατες επιθέσεις ομοφοβικές και τρανσφοβικές,
βία και εκφοβισμός στα σχολεία. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο 2015, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανέρχεται σε 30,6% και το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανέρχεται σε 23,5%
(Πάνα & Λέστα, 2012). Ο Toby υποστήριξε ότι οι άνδρες που δεν έχουν
δύναμη που να προέρχεται από το οικογενειακό υπόβαθρο, το εκπαιδευτικό επίτευγμα, το εισόδημα, τις κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις,
ή τα υλικά αγαθά θα ήταν πιθανότερο να ασκήσουν έναν «ψυχαναγκαστικό» ανδρισμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιη συμπεριφορά
(Krienert, 2003). Στην ανάλυση του για τον ανδρισμό και την σύνδεσή
του με την βία και το έγκλημα ο Messerschmidt υποθέτει πως η εγκληματική συμπεριφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή-όταν άλλες
νόμιμες δεν είναι διαθέσιμες- για να εκπληρώσει κανείς τον ανδρισμό
(Krienert, 2003). Έτσι, εάν κάποιο άτομο δεν έχει μια σταθερή-αξιόπιστη
εργασία, μια ισορροπημένη οικογενειακή ζωή ή άλλους παραδοσιακούς
παράγοντες επιτυχημένου ανδρισμού, η βίαιη συμπεριφορά μπορεί να
θεωρηθεί αποδεκτός τρόπος για να μεταβιβαστεί η «σκληρότητα» που
συνδέεται με τα αρσενικά γνωρίσματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου το 2000, στην Ελλάδα,
μια στις πέντε γυναίκες ζει με βίαιο σύντροφο, μια στις δυο γυναίκες
που δολοφονούνται κάθε χρόνο είναι θύμα του συντρόφου της και μια
στις τρεις γυναίκες που φτάνουν στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείων κακοποιήθηκε από το σύζυγο ή τον σύντροφό της. Το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών έδωσε τα εξής στοιχεία: από το 1998 μέχρι
το Νοέμβριο του 2005, το 83,3% των πολιτών που ήρθαν σε επαφή με το
Κέντρο είναι γυναίκες, το 14,8% άνδρες (Κ.Ε.Θ.Ι., 2005).
Το 2016, το Καταφύγιο Γυναίκας δημοσίευσε σειρά στατιστικών δεδομένων που αφορούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των γυναικών που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του καταφυγίου. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ότι το 2016 με το Καταφύγιο ήρθαν σε επαφή 643 γυναίκες από τις οποίες οι 147 εξυπηρετήθηκαν άμεσα από τη συγκεκριμένη
δομή ενώ οι 496 είτε εξυπηρετήθηκαν τηλεφωνικά είτε παραπέμφθηκαν
σε άλλες δομές ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους. Η βία κατά των γυναικών αφορά τις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ελληνικό τμήμα της ∆ιεθνούς Αμνηστίας , δίνει τα εξής παγκόσμια
στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία: Η ρωσική κυβέρνηση υπολογίζει ότι
14.000 γυναίκες σκοτώθηκαν από συντρόφους ή συγγενείς τους το 1999,
αλλά η χώρα δεν έχει ακόμα νομοθεσία που να αντιμετωπίζει την έμφυλη βία. Κατά μέσο όρο δυο γυναίκες την εβδομάδα δολοφονούνται από
τον πρώην ή το νυν σύντροφό τους στη Μεγάλη Βρετανία. Το αντίστοιχο
ποσοστό στους άνδρες δεν ξεπερνάει το 6%. Μια καταγγελία για έμφυλη βία το λεπτό, καταγράφεται καθημερινά από τα αστυνομικά τμήματα.
Το 81% είναι γυναίκες. Το 2004 στην Ισπανία, 72 γυναίκες πέθαναν στα
χέρια των συντρόφων τους – παρόλο που σε 7 απ’ αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Στη Γαλλία, κάθε μήνα έξι γυναίκες πεθαίνουν σε
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περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μια στις δέκα γυναίκες πέφτει θύμα
συζυγικής βίας. Σύμφωνα με τελευταίες στατιστικές, οι γυναίκες που καταφεύγουν για βοήθεια στα κέντρα υποδοχής, είναι πολύ νεώτερες σε
σχέση με το παρελθόν.
Σύμφωνα με το FBI στις Η.Π.Α., κάθε 15 δευτερόλεπτα, μια γυναίκα κακοποιείται. Σχεδόν το 50% των άστεγων γυναικών και κοριτσιών, βρίσκονται στους δρόμους επειδή ζούσαν καθημερινά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το 50% των γυναικών κακοποιείται τουλάχιστον μια φορά
κατά την διάρκεια του γάμου τους. Οι γυναίκες είναι δέκτες δεκαπλάσιων
περιπτώσεων βίας. Κάθε χρόνο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 572.032 περιπτώσεις βίας ενώ οι άνδρες στο ίδιο διάστημα 48.983. Σύμφωνα με
τις αστυνομικές αρχές του Μίτσιγκαν, το 75% των γυναικών σκοτώνονται
από τους συντρόφους τους μόλις τελειώσει η σχέση τους ή καθώς τελειώνει αυτή. Στοιχεία του 2002, μας δείχνουν ότι στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν οι συζυγοκτονίες από Αμερικανούς στρατιώτες στο Φορντ Μπρανκ
της Βόρειας Καρολίνας, έδρα των Ειδικών ∆υνάμεων του αμερικανικού
στρατού. Στην Αίγυπτο, το 35% των γυναικών αναφέρουν ότι χτυπήθηκαν
από τον σύντροφό τους μέσα στον γάμο τους. Στη Ζάμπια, πέντε γυναίκες την εβδομάδα δολοφονούνται από τον σύντροφό τους ή από άρρενα
συγγενή τους. Στην Κένυα, περισσότερες από μια γυναίκα την εβδομάδα
αναφέρεται ότι δολοφονούνται από τον σύντροφό τους.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στη Νότια Αφρική, κατά μέσο όρο
μια γυναίκα δολοφονείται κάθε έξι ώρες που αυτό σημαίνει 28 θάνατοι την
εβδομάδα. Παράλληλα, 114 εκατομμύρια γυναίκες στην Αφρική και την Ασία
έχουν υποστεί το μαρτύριο της κλειτοριδεκτομής. Στην Τουρκία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων το 2003,
40 από τους 77 θανάτους γυναικών ήταν «έγκλημα τιμής». Στη Λατινική
Αμερική η πλειονότητα των κοριτσιών ηλικίας 5-15 ετών έχει πέσει θύμα
βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης. Τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν το
Εκουαδόρ (76%), η Νικαράγουα (70%) και η Χιλή (57%), ενώ στη Σιέρα
Λεόνε στρατιώτες, αντάρτες και απλοί πολίτες συμμετέχουν σε ομαδικούς
βιασμούς. Στη Βολιβία, το 17% όλων των γυναικών ηλικίας πάνω από 20
ετών έχουν υποστεί σωματική βία τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Καναδά,
το κόστος της ενδοοικογενειακής βίας ανέρχεται στο ποσό των 1,6 δις. δολαρίων το χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης και της
χαμένης παραγωγικότητας. Στη Νέα Ζηλανδία, το 20% των γυναικών ανέφεραν ότι έχουν χτυπηθεί ή κακοποιηθεί σωματικά από τον σύντροφό του.
Στην Ελλάδα για χρόνια το θέμα της έμφυλης βίας δεν αντιμετωπιζόταν
από ειδική νομοθετική ρύθμιση (Μαγγανάς, 1999). Ωστόσο, ο δημόσιος
πολιτικός διαλ́ ογος που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία 1995-2005 μέσα
από συστηματικές δράσεις της Γενικής Γραμματειά ς Ισότητας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Γυναικείων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο θέμα οδήγησε το 2006 στην ψήφιση του Νόμου 3500 για
την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (ΦΕΚ 232/Α’/24.10.2006)
(Καναβέλη, 2015). Μια σημαντική ρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι τιμωρείται ο βιασμός μέσα στο γάμο, δηλαδή ο εξαναγκασμός σε
ερωτική πράξη με χρήση σωματικής βιά ς ή άλλης απειλής, όπως και ότι
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διαπιστώνεται ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αλλά
σοβαρή κοινωνική παθογένεια που παραβιάζει ατομικές ελευθερίες. Στην
Ελλάδα τροποποιείται ο Ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, με
στόχο την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, Με το νομοσχέδιο, μεταξύ των άλλων, ενισχύεται η ποινική νομοθεσία για την αντιμετώπιση εγκλημάτων, που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών, όπως είναι ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, stalking (φανατικός θαυμαστής
που παρακολουθεί κάποιον μανιωδώς), «εγκλήματα τιμής» κ.λπ.

Μορφές της έμφυλης βίας των ανδρών
κατά των γυναικών
Ο όρος έμφυλη βία είναι συνδεδεμένος και ταυτίζεται κυρίως με την
άσκηση σωματικής βίας. Η έμφυλη βία μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνικοπολιτισμική. Η έμφυλη βία, επεκτείνεται και σε φραστικές επιθέσεις και σε ψυχολογικές πιέσεις, όπως
προωθείται από τη σύγχρονη έρευνα και συγκεκριμένα από την Jaspard
(2001): «να κατονομάσουμε και να καταγράψουμε βίαιες ενέργειες κατά
των γυναικών»43, η οποία αφήνει ανοιχτές όλες τις πιθανές ερμηνείες της
έμφυλης βίας. Πράγματι, δεν έχει οριστεί το όριο της προσβολής της σωματικής ακεραιότητας που ξεκινάει για το κάθε υποκείμενο. Αυτό που κάποιος αισθάνεται, δεν το αισθάνεται απαραιτήτως και κάποιος άλλος, και
το θέμα έτσι αφήνεται στην εκτίμηση του καθενός (Μπαντέντερ, 2005).
Την έμφυλη βία μπορούμε να την κατηγοριοποιήσουμε στα παρακάτω
είδη βίας (Παπαθανασίου, 2012).
•
•
•
•
•
•
•

Έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον/ Έμφυλος Εκφοβισμός
Έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις
Έμφυλη ενδοοικογενειακή βία (συζυγοκτονίες, βιασμός, γάμος με
τη βία, επιθέσεις και δολοφονίες αποκαλούμενες «τιμής»)
Εμπορία γυναικών/ανδρών
Επιθέσεις και δολοφονίες κινούμενες από εχθροπάθεια (hate
crimes), λόγω σεξουαλικής ταυτότητας και προσανατολισμού
Stalking (παρακολούθηση)
Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Σε κάθε είδος έμφυλης βίας που καταγράφηκαν παραπάνω, εμφανίζονται πιθανές μορφές βίας, η έμφυλη βία είναι μια σύνθεση διαφορετικών μορφών βίας. Ένα παράδειγμα αυτών των διαφορετικών μορφών
αποτελεί η ενδοοικογενειακή βία, η οποία μπορεί να εμφανίσει ταυτόχρονα περισσότερες από μία μορφές βίας, όπως σωματική βία, ψυχολογική,
σεξουαλική και οικονομική βία.
43. Έ
 ρευνα της Maryse Jaspard και της ομάδας Enveff, που παραγγέλθηκε από τη
Γραμματεία των Δικαιωμάτων των Γυναικών και πραγματοποιήθηκε, τηλεφωνικώς,
από το Μάρτιο ως τον Ιούλιο του 2000, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.970 ατόμων. Βλ. Population et societies, No 364, Ιανουάριος 2001.
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•
•

•
•
•
•

Λεκτική βία (προσβολές, φωνές, βρισιές, υποτίμηση, ταπείνωση,
διάδοση αρνητικών φημών, κατηγορίες χωρίς λόγο, άσκηση κριτικής).
Σωματική βία (συμπεριφορές που προκαλούν σωματικό πόνο ή
τραυματισμό: χτυπήματα, κλωτσιές, γροθιές, εγκατάλειψη σε επικίνδυνο ή απομακρυσμένο μέρος, στέρηση βασικών αναγκών
όπως τροφή, νερό).
Συναισθηματικός εκφοβισμός (τρομοκρατία, απειλές, σπάσιμο
αντικειμένων , καταστροφή προσωπικών αντικειμένων).
Έλλειψη ελευθερίας (απομόνωση από το οικογενειακό ή φιλικό της
περιβάλλον, απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας, ζήλια,
έλεγχος προσωπικών αντικειμένων, υπαγόρευση τι θα φοράει).
Σεξουαλική βία (σεξουαλική παρενόχληση, μη λεκτικές, βιασμός).
Οικονομική βία (Απαγόρευση εργασίας, απαγόρευση πρόσβασης
σε χρήματα και σε τραπεζικούς λογαριασμούς).
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Θεωρητικές προσεγγίσεις της βίας
και του φύλου
Το φύλο αποτελεί ένα είδος μίμησης, για το οποίο δεν υπάρχει πρωτότυπο (Butler, 1991). Η έμφυλη βία έχει απασχολήσει ψυχολόγους, βιολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους και άλλους επιστήμονες, οι
οποίοι προσπάθησαν, καθένας από τη σκοπιά του, και με βάση τα θεωρητικά και εμπειρικά του δεδομένα, να προσεγγίσει το θέμα, να μελετήσει τα αίτιά του, να κάνει τις σχετικές εκτιμήσεις και, τελικά, να προχωρήσει στις ανάλογες ερμηνείες. Αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες,
οι οποίες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (1992), οι κατηγορίες είναι: α) οι ψυχαναλυτικές θεωρίες που
αναφέρονται στα ασυνείδητα κίνητρα και ότι είναι «αποτέλεσμα μάθησης», β) οι βιολογικές θεωρίες οι οποίες δέχονται την επιθετική συμπεριφορά ως «έμφυτη τάση» και γ) οι κοινωνιολογικές θεωρίες που τη βία
την αποδίδουν στις «συνθήκες του περιβάλλοντος» και τη θεωρούν ως
αντίδραση σ’ αυτές.

Ψυχολογικές θεωρίες
Για τους ψυχαναλυτές οι εκφράσεις βίας αποκαλύπτουν στοιχεία δόμησης του υποκειμένου. Έτσι, ο Fromm (1978) θα θεμελιώσει τη ψυχαναλυτική του θεωρία πάνω σε μια ανθρωπολογική και φιλοσοφική βάση και
θα υποστηρίξει ότι στο βάθος ο βίαιος είναι ένας δειλός χαρακτήρας που
συχνά χρησιμοποιεί τη βία για να εντυπωσιάσει τους άλλους και να δείξει
ότι δεν είναι δειλός. Η δράση του πολλές φορές είναι ασυνείδητη, αυτός
όμως νομίζει ότι είναι ηθελημένη και πραγματική. Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες για τη βία στηρίζονται στη σχετική θεωρία του Freud. Στα έργα της
τρίτης περιόδου ανάπτυξης της διδασκαλίας του, ο Freud αναφέρει, ότι
το Εγώ, ευρισκόμενο ανάμεσα στις δυνάμεις: α) της πραγματικότητας
(Realitaet), β) του ορμικού τούτο (Εs) και γ) του ΥΠΕΡΕΓΩ (Ueberich),
αναγκάζεται να ικανοποιεί ή να συμβιβάζεται με τις δυνάμεις αυτές. Ο
αγώνας όμως του Εγώ έχει και πολλούς κινδύνους γι’ αυτό το ίδιο το Εγώ.
Έτσι, για να αμυνθεί, ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνας που βρίσκονται στο ασυνείδητο (απώθηση, εκλογίκευση, προβολή, άρνηση, ταύτιση,
υπεραναπλήρωση, υποκατάσταση, παλινδρόμηση, ενδοβολή, εξάγνιση,
απομόνωση, άρνηση της πραγματικότητας, ταύτιση προς τον επιτιθέμενο,
αναστροφή στο εναντίον κ.α.). Οι μηχανισμοί άμυνας όμως αλλοιώνουν
το πρόβλημα ή το παρακάμπτουν, γιατί ο σκοπός τους είναι να μειώσουν
το άγχος, τις εσωτερικές συγκρούσεις, απογοητεύσεις, απωθήσεις κλπ.
Έτσι, ορισμένοι μηχανισμοί άμυνας έχουν μεγάλη σημασία για τη βία,
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η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα τέτοιων μηχανισμών
(Παπαδόπουλος, 1992).
Ο Freud, σύμφωνα με την θεωρία και το έργο του Δαρβίνου, υιοθέτησε και την ιδέα της συνέχειας ανάμεσα στα ζώα και τον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος, όπως και τα ζώα κινείται από τα ένστικτά του. Αν κατά την
παιδική ηλικία, ο άνθρωπος στερηθεί την αγάπη, κακοποιηθεί και παρεμποδιστεί η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξή του, που γίνεται με μια ορισμένη εξελικτική διαδικασία, τότε η επιθετική ορμή θα γίνει πολύ έντονη με
αποτέλεσμα πολύ εύκολα άτομα να εμπλέκονται σε πολύ βίαια επεισόδια
(Aragno, 2014). Στη ψυχολογία του Freud, η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη
είναι ένα κεντρικό στοιχείο της θεωρίας της ψυχαναλυτικής σεξουαλικής
κίνησης, ότι τα ανθρώπινα όντα, από τη γέννηση, έχουν μια ενστικτώδη
λίμπιντο (σεξουαλική ενέργεια) που αναπτύσσεται σε πέντε στάδια. Για
τα κορίτσια, σύμφωνα με τον Freud, ο δρόμος προς τη θηλυκότητα περνά από τη συνειδητοποίηση της διαφοράς του γεννητικού τους οργάνου,
όταν το συγκρίνουν με αυτό των αγοριών. Η έλλειψη πέους δημιουργεί
αισθήματα κατωτερότητας και περιφρόνησης του φύλου τους. Σύμφωνα
με την ψυχαναλυτική θεωρία, τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν για την σεξουαλικότητά τους και μετά αποκτούν πληροφορίες για τους ρόλους των δύο
φύλων. Η διαφορετική ανατομική κατασκευή των σεξουαλικών οργάνων
και η επιθυμία του παιδιού για το γονέα του αντίθετου φύλου, έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη, εσωτερίκευση και επίδειξη διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας για τα δύο φύλα (Κανταρτζή,
2003).
Για τον Adler η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι μια από τις ορμές του
ανθρώπου, αλλά μια αντίδραση, μια συμπεριφορά, που έχει αποκτηθεί
και τα αίτιά της πρέπει να αναζητηθούν στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ο
άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και είναι επόμενο οι σκέψεις και η συμπεριφορά του να έχουν κοινωνική προοπτική, να αποβλέπουν δηλαδή σε
κάποιο σκοπό (Βουϊδάσκης, 1983).
Ένα σημαντικό τμήμα της συμπεριφοράς το μαθαίνει με την κοινωνική μάθηση, τη μίμηση, δηλαδή, και την ταύτιση. Ο άνθρωπος έχει τη
δυνατότητα να οικειοποιείται τρόπους συμπεριφοράς και εμπειρίες των
άλλων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και, μάλιστα, χωρίς να περάσει από το στάδιο δοκιμής και λάθους. Η επίδραση των γονέων στο παιδί
είναι τυχαία και άτυπη, έτσι η μάθηση με ταύτιση δεν είναι σκόπιμη, είναι,
όμως, εξίσου σημαντική με τη σκόπιμη και προγραμματισμένη διαπαιδαγώγηση, καθώς ο άνθρωπος μαθαίνει με αυτήν πολύπλοκες ενέργειες με
αποτελεσματικότερο τρόπο (Καψάλη, 2007). Η θεωρία της κοινωνικής
μάθησης υποστήριξε ότι, ένας τρόπος μάθησης, που έχει άμεση σχέση με
την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άλλων, είναι η κοινωνική μάθηση. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της θεωρίας είναι οι A. Bandura και
R. Walters, οι οποίοι, με τις έρευνές τους στην ψυχολογία της μάθησης,
προσπάθησαν να αποδείξουν τη σπουδαιότητα του υποδείγματος, του
προτύπου, για τη μάθηση διαφόρων τρόπων συμπεριφοράς, όπως επίσης
και της επιθετικής συμπεριφοράς (Sutton, 2003).
Οι θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά
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συμμετέχουν ενεργητικά στη διαμόρφωση των εμπειριών και στον καθορισμό των απόψεων για τα δύο φύλα. Ο Kohlberg, κύριος εκφραστής
της θεωρίας αυτής, υποστηρίζει ότι η κοινωνικοποίηση του ρόλου των
δύο φύλων συνδέεται άμεσα και είναι αποτέλεσμα της γνωστικής ανάπτυξης και των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού με βάση τις εμπειρίες
του από το κοινωνικό περιβάλλον. Το παιδί κρίνει τον εαυτό του ως αγόρι
ή κορίτσι και σύμφωνα με αυτή την κρίση τροποποιεί τη συμπεριφορά
του υιοθετώντας τρόπους κατάλληλους για το δικό του φύλο. Τα παιδιά
πρώτα κατηγοριοποιούν το δικό τους φύλο και μετά αναζητούν ρόλους
σχετικούς με το δικό τους. Ο Kohlberg, υποστήριξε ότι τα παιδιά αυτοκοινωνικοποιούνται, ότι παρακολουθούν δηλαδή και μιμούνται τα πρότυπα
του ίδιου φύλου και επιδίδονται σε κατάλληλες για το φύλο τους συμπεριφορές, επειδή έχουν την επίγνωση ότι αυτό συνήθως πράττει ένα άτομο
που ανήκει στο ίδιο φύλο με αυτά (Τάτσης, 1991).

Βιολογικές θεωρίες
Οι διάφορες βιολογικές θεωρίες ξεκινούν από την υπόθεση ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως επιθετικός. Η θεωρία που διατυπώθηκε από τον
Δαρβίνο στηρίζεται στην αρχή της φυσικής υπεροχής, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα πως οι ικανότεροι μπορούν να κυριαρχήσουν στον αγώνα
για την επιβίωση. Τελικά ο Δαρβίνος θεώρησε πως σημαντικές διαφορές
μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων δεν υπάρχουν: ο άνθρωπος τυχαίνει
να έχει εξελιχθεί στο ανώτατο όριο της ζωικής ιεραρχίας , χρησιμοποιώντας όμως τις ίδιες μορφές προσαρμογής στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπως και τα ζώα (Γεωργά, 1984).
Στους κόλπους της Ιταλικής Θετικής Σχολής διατυπώθηκαν οι πρώτες βιολογικές προσεγγίσεις από τους Lombroso (1835-1909), Garofalo
(1852-1934) και Ferri (1856- 1928) (Χάιδου, 1996). O Lombroso, έχοντας
σκοπό να επεκτείνει την θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών
κατέληξε στο ότι εγκληματίες και παραβάτες του νόμου, εμφάνιζαν αταβιστικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά κατώτερου βιολογικού είδους)
που παρουσιάστηκαν στην αλυσίδα της ανθρώπινης εξέλιξης μετά από
γενετικά λάθη στις πρωτόγονες μορφές της ανθρώπινης ζωής. Ήταν λοιπόν βιολογικά «ελαττωματικοί», γενετικά κακοποιοί, που κατά λάθος τοποθετήθηκαν σε λάθος περιοχή της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Lombroso
πολύ απλά εξομοίωσε την επιθετικότητα και την εγκληματική συμπεριφορά με την πρωτόγονη, μια πολύ λανθασμένη άποψη όπως διαπιστώθηκε
αργότερα. Αυτό που ουσιαστικά έκανε ήταν να επιλέξει τις περιπτώσεις
εκείνες των εγκληματιών που όπως θεωρούσε έμοιαζαν με πίθηκους δηλαδή με μικρό μέτωπο, μεγάλα αυτιά και χείλη και τα λοιπά. Δεν σύγκρινε
όμως την ευρύτητα αυτών των χαρακτηριστικών που βρίσκονταν στους
εγκληματίες με την ευρύτητα των ίδιων χαρακτηριστικών που βρίσκονταν
στον ευρύτερο πληθυσμό, έξω από την φυλακή όπου έκανε τις έρευνές
του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ισχυρισμοί του Lombroso να μην είναι
έγκυροι από επιστημονικής σκοπιάς (Goode, 1988).
Οι σύγχρονες βιολογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η αλληλεπίδρα47
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ση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων επιδρά στη
δομή του οργανισμού, αλλά και στη συμπεριφορά. Υποστηρικτές του συγκεκριμένου τύπου θεωριών είναι οι Schulte και Towbin, οι οποίοι θεωρούν πως υπάρχει σχέση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς με κάποια
δυσλειτουργία του εγκεφάλου, κάνοντας σύνδεση με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διατροφή του ατόμου και το περιβάλλον που ζει, δηλαδή τους παράγοντες
που συνδέονται με την εκάστοτε εγκεφαλική δυσλειτουργία (Φαρσεδάκη, 1985). Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν και οι εγκεφαλικές βλάβες που
δύναται να αποκτηθούν από έναν δύσκολο τοκετό, από τη χρήση εμβρυουλκού ή από κάποιο ατύχημα (Herbert, 1998).
Στη θεωρία του βιολογικού φύλου επικρατεί η παραδοχή ότι οι διαφορές στην ανατομία, το ψυχισμό, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες και γενικότερα τις δυνατότητες των δύο
φύλων οφείλονται σε βιολογικές διαφορές και οι άνθρωποι πρέπει να
εκπληρώσουν το φυσικό τους προορισμό ο οποίος υπαγορεύεται από την
ανατομία τους. Επιπλέον αναμένεται από τους άντρες και τις γυναίκες
να επιδείξουν την κατάλληλη συμπεριφορά που προσιδιάζει στο φύλο
τους, θεωρείται «κανονική», διαχωρίζεται κατά φύλο και είναι σύμφωνη
με τις θεωρούμενες έμφυτες ιδιότητες και ικανότητές τους. Το κριτήριο
της «κανονικότητας» εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί το φυλετικό όριο
και να διαχωριστεί η αντρική από τη γυναικεία συμπεριφορά ενώ με βάση
αυτό κατηγοριοποιούνται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες (βιολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές) (Παπαταξιάρχης, 1992).

Κοινωνιολογικές θεωρίες
Οι θεωρίες που ασχολούνται με τη μελέτη της έμφυλης βίας και της παραβατικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες: α) τις συναινετικές/δομολειτουργικές και β) τις συγκρουσιακές/αναπαραγωγικές. Η πρώτη ομάδα των θεωριών, υποστηρίζει ότι υπάρχουν κοινωνικά αποδεκτοί κανόνες (συναίνεση) με τους οποίους ορίζεται η βία, η εκδήλωση της οποίας
οφείλεται σε ορισμένους παράγοντες (αιτιοκρατία). Η δεύτερη ομάδα
των θεωριών υποστηρίζει ότι ο ορισμός της βίας γίνεται βάση των συμφερόντων των κυρίαρχων ομάδων (σύγκρουση) οι οποίες προσπαθούν
να διασφαλίσουν τα προνόμια τους (αναπαραγωγή), με τη «νομιμοποίηση» ορισμένων συμπεριφορών που θα μπορούσαν να είναι παραβατικές.
Επίσης, οι θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς
ομάδες με κριτήριο την έμφαση που δίνουν στο κοινωνικό υποκείμενο
ή στις κοινωνικές δομές: α) αντικειμενικές/ μακροκοινωνιολογικές που
δίνουν έμφαση στις κοινωνικές δομές θεσμούς, β) υποκειμενικές/ μικροκοινωνιολογικές που δίνουν έμφαση στο κοινωνικό υποκείμενο και
γ) συνδιαστικές/μικρο- μακροκοινωνιολογικές, που θεωρούν ότι υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων και των κοινωνικών
δομών (Θάνος, 2017).
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Η συναινετική/ δομολειτουργική προσέγγιση
Στο πλαίσιο της συναινετικής προσέγγισης, υπάρχουν κανόνες, νόμοι που
εκφράζουν επίσημα την αντίδραση του κοινωνικού συνόλου, που εξασφαλίζει την αποδοχή και κατ’ επέκταση την νομιμοποίηση τους. Η θεωρία του (δομο)λειτουργισμού ασχολείται και με το θέμα του κοινωνικού
φύλου, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η έμφυλη βία, μέσω των
«κυρίαρχων» έμφυλων προτύπων που επικρατούν, «φυσικοποιείται» μέσα
από κοινωνικοπολιτισμικές δομές. Μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης των παιδιών και μέσω των «κυριάρχων» κοινωνικών προτύπων
που επικρατούν, καθιερώνεται μια συγκεκριμένη έμφυλη ταυτότητα, ιδιαίτερα «θηλυκή» προς τη γυναίκα και ιδιαίτερα «αρρενωπή» προς τον
άνδρα (Oakley, 1985). Βασικός εκπρόσωπος του συναινετικού προτύπου
είναι ο E. Durkheim ο οποίος ορίζει την εγκληματική συμπεριφορά ως την
«...πράξη που προσβάλλει τα έντονα συναισθήματα της συλλογικής συνείδησης και διεγείρει εκ μέρους της κοινωνίας μια συγκινησιακή αντίδραση
αποδοκιμασίας». Για τον Durkheim η «συγκινησιακή αντίδραση αποδοκιμασίας» των μελών της κοινωνίας συμπίπτει με την επίσημη κοινωνική
αντίδραση, η οποία και την «εκφράζει» (Δασκαλάκης, 1985). O Durkeim
ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την έννοια ανομία για να εξηγήσει
την παραβατική συμπεριφορά. Κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στις «σωματικές» και «ηθικές» ανάγκες επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ενώ οι
σωματικές ανάγκες ρυθμίζονται από τα χαρακτηριστικά της οργανικής
δομής, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις ηθικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι
κοινωνικές επιθυμίες ρυθμίζονται από τη συλλογική τάξη, η οποία ορίζει
το πώς οι άνθρωποι οφείλουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους.
Όταν η συλλογική τάξη διασπάται οδηγούμαστε σε «επηρμένες φιλοδοξίες», οι οποίες προκειμένου να εκπληρωθούν «καταλύουν» τους παραδοσιακούς ρυθμιστικούς κανόνες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννιέται η
ανομία (Σπινέλλη, 2005).
Η «συνοχή» και η «τάξη», είναι χαρακτηριστικά των αρχών και των αξιών της κοινωνίας, αυτά είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής συναίνεσης
των μελών της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, στην κοινωνία δεν υπάρχουν
περιθώρια για εκδήλωση κοινωνικής σύγκρουσης. Η σύγκρουση όταν
εμφανίζεται αποτελεί «περιθωριακό φαινόμενο», του οποίου η κοινωνία
του ασκεί κοινωνικό έλεγχο και μεριμνά για την αποκατάσταση του. Η
κοινωνία όμως απαρτίζεται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και αξίες. Οπότε σύμφωνα με τον Δασκαλάκη (1985), τίθεται το
ερώτημα για το ποια συμφέροντα και ποιες αξίες προστατεύουν οι κανόνες και οι νόμοι μιας κοινωνίας; Όπως αναφέρει η Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (1984) στις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, μεγάλη βαρύτητα στη διαμόρφωση των κανόνων «σωστής
συμπεριφοράς» και, συνεπώς, του ορισμού της έμφυλης βίας, έχουν τα
συμφέροντα της «κυρίαρχης» κοινωνικής ομάδας.
Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση των (δομο)λειτουργιστών
(Zavalloni & Guerin, 1984), η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων των
δύο φύλων έχει προκύψει από την ανάγκη να «συντείνουν» στην τάξη
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και στην αρμονία των ανθρώπινων κοινωνιών Σύμφωνα με τους (δομο)
λειτουργιστές, το ενδιαφέρον των γυναικών για εκφραστικούς στόχους
απελευθερώνει για τους άντρες τον χρόνο που τους επιτρέπει την ενασχόληση με εργαλειακές εργασίες και το αντίστροφο. Έτσι, οι γυναίκες
παραμένουν στην οικογένεια ως σύζυγοι, μητέρες και διευθύντριες του
οίκου (οικοδέσποινες). Αντίθετα, οι άντρες απασχολούνται σε μεγαλύτερη έκταση και με μεγαλύτερη ένταση εκτός σπιτιού (Γάγγας, 2009).
Οι άντρες επιτελούν έναν εργαλειακό ρόλο (instrumental role) και οι
γυναίκες έναν εκφραστικό ρόλο (expressive role). Οι δύο αυτοί ρόλοι
συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Ο εργαλειακός ρόλος του άντρα είναι
ο πρακτικός ρόλος, που δίνει έμφαση στη διεκπεραίωση εργασιών και
στην επίτευξη στόχων (Rimalt, 2007). Σύμφωνα με τη συναινετική προσέγγιση η παράβαση ορίζεται σε σχέση με τους κανόνες και τους νόμους
της κοινωνίας με βάση το «κανονιστικό ετεροφυλικό πρότυπο», έτσι η
παραβατικότητα των ανδρών «φυσικοποιείται» στα πλαίσια της επιτέλεσης του φύλου τους (Θάνος, 2017).

Η συγκρουσιακή/αναπαραγωγική προσέγγιση
Η συγκρουσιακή προσέγγιση θεωρεί ότι η κάθε συμπεριφορά μπορεί
να αξιολογηθεί ως παραβατική από τους κανόνες και τους νόμους μιας
κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα της «κυρίαρχης» κοινωνικής ομάδας (Θάνος, 2017). Όπως επισημαίνει ο Δασκαλάκης (1985:
36-37), οι «κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες αφενός επιβάλλουν τα συμφέρονται και τις αξίες τους και αφετέρου παγιώνουν αυτήν επιβολή με
κανόνες δικαίου, οι οποίοι κατοχυρώνουν τα συμφέρονται και τις αξίες
τους». Οι κυρίαρχες θεωρήσεις για την έμφυλη βία είναι οι φεμινιστικές
θεωρίες (Dekeseredy, 2011∙ Dobash & Dobash, 2001), όπου η βία θεωρείται το αποτέλεσμα της εξουσίας και του ελέγχου και οι ρίζες της βρίσκονται στην ιστορική και κοινωνική θέση που κατέχει η γυναίκα στην
οικογένεια και στην κοινωνία. Πηγάζει από τη γενική φεμινιστική οπτική
ότι τα προβλήματα των γυναικών πηγάζουν από την καταπίεση και την
κοινωνικοποίηση του ρόλου του φύλου. Στην παραδοσιακή πατριαρχική
οικογένεια ο άνδρας πολιτισμικά έχει την εξουσία να παίρνει αποφάσεις και να ελέγχει τη ζωή της συζύγου και των παιδιών. Η βία μπορεί
να ερμηνευτεί στο πλαίσιο της ανισότητας των δύο φύλων, η φεμινιστική
αντίληψη υποστηρίζει ότι οι διαφορές των φύλων είναι κατασκευασμένες κοινωνικά και ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έχουν
διαμορφωθεί κοινωνικά και ιστορικά ως σχέσεις εξουσίας και κυριαρχίας
με τις γυναίκες να ανήκουν στην «υποβαθμισμένη ομάδα» (Δεληγιάννη
et. al., 2008).
Οι θεωρητικοί των συγκρούσεων στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν
την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων αλλά ασκώντας κριτική στις θεωρίες που ερμηνεύουν τις έμφυλες ανισότητες ως αποτέλεσμα βιολογικών διαφορών (συναινετικές θεωρίες) τονίζουν ότι σε κάθε κοινωνία, οι
σχέσεις των φύλων χαρακτηρίζονται από την άνιση κατανομή της ισχύος (κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής) μεταξύ αντρών και γυναικών.
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Έτσι, για τους κοινωνιολόγους αυτής της σχολής, οι διαφορές μεταξύ των
δύο φύλων αντικατοπτρίζουν την κυριαρχία του ενός φύλου στο άλλο κι
ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό γιατί οι αξίες των αντρών είναι συνήθως οι
κυρίαρχες αξίες μιας κοινωνίας (Κάτσικας & Καββαδίας, 1994).
Οι συγκρουσιακές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η διάκριση των αντρών
και των γυναικών δεν στηρίζεται στις μεταξύ τους βιολογικές διαφορές,
αλλά στην πολιτισμική νοηματοδότηση των βιολογικών αυτών διαφορών. Ο «διαχωρισμός» του κοινωνικού φύλου από το βιολογικό έδωσε
μία «νέα σημασιοδότηση στην έννοια του έμφυλου υποκειμένου» (Butler,
2009∙ Γιαννακόπουλος, 2006). Η αντίληψη ότι τα άτομα προσδιορίζονται
από το κοινωνικό φύλο και όχι από το βιολογικό φύλο συμβαδίζει και με
τις θεωρίες της Judith Butler (1990) για το κοινωνικό φύλο και την επιτελεστικότητα [performativity]. Η Butler υποστηρίζει ότι το κοινωνικό φύλο
δεν αποτελεί έκφραση αυτού που «κάποιος είναι», αλλά μάλλον αυτού
που «κάποιος πράττει». Αντίστοιχα και ο Bourdieu (2007), απορρίπτει τη
«φυσική», «βιολογική» διαφορά των φύλων ως εξήγηση για την αντρική
κυριαρχία και τις έμφυλες ανισότητες.

Η θεωρία της αλληλεπίδρασης/διαντίδρασης
Οι εκπρόσωποι της σχολής της κοινωνικής διαντίδρασης προσεγγίζουν
τα θέματα φύλου και έμφυλης βίας στο μικρο-επίπεδο της καθημερινής
συμπεριφοράς. Η έμφυλη ταυτότητα δεν είναι κάτι που είναι κοινωνικά
προσδιορισμένο αλλά κάτι που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης
μέσα από την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των κοινωνικών υποκειμένων. Στο πλαίσιο της θεωρίας «η έννοια του φύλου διαμορφώνεται
και συγκροτείται κάθε φορά και στη συνέχεια ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής διαδικασίας» (Λάμνιας, 2002:
208). Στο πλαίσιο της διαντίδρασης δίνουν μεγάλη έμφαση στη μελέτη
της κυριαρχία των αντρών σε καθημερινές πρακτικές, όπως στον καθημερινό τους λόγο, αλλά και στη βία. Μια σειρά μελετών καταδεικνύουν ότι
το 96% των αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα από την αλληλεπίδραση
και την επικοινωνία των κοινωνικών υποκειμένων. Στο πλαίσιο της θεωρίας «η έννοια του φύλου διαμορφώνεται και συγκροτείται κάθε φορά και
στη συνέχεια ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται, στο πλαίσιο μιας
κοινωνικής διαδικασίας» (Λάμνιας, 2002: 208). Στο πλαίσιο της διαντίδρασης δίνουν μεγάλη έμφαση στη μελέτη της κυριαρχία των αντρών σε
καθημερινές πρακτικές, όπως στον καθημερινό τους λόγο, αλλά και στη
βία. Μια σειρά μελετών καταδεικνύουν ότι το 96% των διακοπών σε συζητήσεις αντρών-γυναικών πραγματοποιούνται από άντρες. Άλλες μελέτες
αποκαλύπτουν ότι οι άντρες αλλάζουν θέμα συζήτησης πολύ συχνότερα
απ’ ό,τι οι γυναίκες και ότι έχουν έντονη τάση να μην προσέχουν κατά τη
διάρκεια συζητήσεων όταν το θέμα το έχει επιλέξει άτομο του αντίθετου
φύλου (ακόμη κι όταν το άτομο αυτό κατέχει υψηλή κοινωνική θέση, π.χ.
είναι γιατρός) (Ritzer, 2012).
Σύμφωνα με τη θεωρία της αλληλεπίδρασης το άτομο και η κοινωνία επηρεάζονται αμοιβαία και μπορούν να κατανοηθούν μόνο σε σχέ-
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ση μεταξύ τους. Οι άνθρωποι ενεργούν απέναντι σε άλλους με βάση τις
«σημασίες» που έχουν για αυτούς. Επηρεασμένος τόσο από τη θεωρία
της συμβολικής αλληλεπίδρασης του Mead όσο και από τη σχολή του
Σικάγο ανέπτυξε τη θεωρία του «διαφορικού συγχρωτισμού» (differential
association theory). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
στο πλαίσιο των θεωριών της μάθησης ή κοινωνικοποίησης το έγκλημα
αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο «μαθαίνεται» μέσα από τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες μαθαίνεται και η σύννομη ή κομφορμιστική συμπεριφορά. Κατά τον Sutherland (1949) η εγκληματική συμπεριφορά
εκδηλώνεται λόγω του «διαφορικού συγχρωτισμού», ο οποίος παρατηρείται σε καταστάσεις όπου επικρατεί κοινωνική αποδιοργάνωση λόγω
«πολιτισμικής σύγκρουσης». Πρακτικά η θεωρία του έχει δύο άξονες: (α)
τη «συστηματική» εγκληματική συμπεριφορά η οποία προκαλείται μέσω
του «διαφορικού συγχρωτισμού» και (β) την κοινωνική αποδιοργάνωση
(social disorganization), την οποία αργότερα αντικατέστησε με τον όρο
«διαφορική κοινωνική οργάνωση» (differential social organization) (Θάνος, 2017). Θεμελιώδης αρχή του θεωρητικού σχήματος, που πρότεινε ο
Sutherland και την οποία την ονόμασε «αρχή της διαφοροποιούσας συναναστροφής», ήταν ότι το άτομο γίνεται εγκληματίας γιατί ενυπάρχει σε
αυτό πλεόνασμα ορισμών – χαρακτηρισμών που ευνοούν την παραβίαση
έναντι του ποσού των ορισμών που δεν την ευνοούν. Με άλλα λόγια σύμφωνα με την Χάϊδου (1996: 190- 202), «όταν το άτομο συναναστρέφεται
τόσο με παρεκκλίνοντα όσο και με μη παρεκκλίνοντα άτομα, βιώνει αντιφατικές εμπειρίες ωστόσο, η υπεροχή των εγκληματικών αρχών είναι
εκείνη που το οδηγεί στην παρέκκλιση».
Οι Paternoster και Iovanni (1989), αναφέρουν τις δύο βασικές αρχές
της θεωρίας της ετικέτας: (α) ότι στο πλαίσιο λειτουργίας μιας κοινωνίας, η
κυρίαρχη τάξη, είναι εκείνη που ορίζει ποια συμπεριφορά στιγματίζεται ως
αποκλίνουσα και ποιος χαρακτηρίζεται ως αποκλίνων επίδραση της θεωρίας της σύγκρουσης- και (β) η απόδοση της ετικέτας του «αποκλίνοντος»
συμβάλλει στην «εγκόλπωση» από το φορέα του αποδιδόμενου στιγματιστικού χαρακτηρισμού μιας σταθερής αποκλίνουσας ταυτότητας και στην
παγίωση ενός αποκλίνοντος status ζωής - επίδραση της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης ή διάδρασης. Παρατηρείται σύμφωνα με την Λαμπροπούλου (1994) πως η θεωρία της ετικέτας «θέτει ως επεξηγηματική
βάση του φαινομένου άσκησης κοινωνικού ελέγχου τις σχέσεις εξουσίας
και κοινωνικής διαστρωμάτωσης εντός του κοινωνικού πλαισίου».

Η θεωρία της «ανδρικής κυριαρχίας» του Bourdieu
Ο P. Bourdieu ασχολήθηκε με το ζήτημα της αναπαραγωγής των έμφυλων ανισοτήτων σε πολλές του μελέτες. Ωστόσο στο έργο του «η αντρική κυριαρχία» (Bourdieu, 2007), ασχολείται αποκλειστικά με τις έμφυλες
ταυτότητες στο οποίο επιχείρησε να εξηγήσει με ποιο τρόπο θεμελιώνεται και αναπαράγεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες ένα καθεστώς
αντρικής κυριαρχίας.
Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την εθνογραφική περιγραφή της «κα-
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βυλικής κοινωνίας της Αλγερίας», από την οποία παρατήρησε τις έμφυλες «εξουσιαστικές» κοινωνικές σχέσεις, συμπεραίνει πως «η αντρική
κυριαρχία αποτελεί πρωτίστως ένα είδος συμβολικής κυριαρχίας ̇ δεν
επιβάλλεται, δηλαδή, αποκλειστικά και μόνο με όρους άμεσου εξαναγκασμού και φυσικής βίας» (Bourdieu, 2007). Σύμφωνα με τον Ν. Παναγιωτόπουλο (2007), ο Bourdieu θεωρεί την αντρική κυριαρχία ως μια σχέση
κυριαρχίας που «εδράζεται αφενός στις αντικειμενικές δομές/ συνθήκες και αφετέρου στις γνωστικές δομές και τις έξεις των υποκειμένωναντρών και γυναικών».
Σύμφωνα με τον Bourdieu (2007), η αντρική κυριαρχία εδραιώνεται μέσα από τη «συνενοχή» των καταπιεζομένων, των γυναικών, στην
«υποδέεστερη» θέση τους. Η συνενοχή δεν συνειδητή, αλλά προκύπτει
ως «αποτέλεσμα ενός αυθαίρετου συστήματος συμβολικών ταξινομήσεων που εγγράφονται στις γνωστικές δομές και τις έξεις των υποκειμένων, αντρών και γυναικών, όπως και στις αντικειμενικές δομές». Συχνά
ο άντρας θεωρείται «ρωμαλέος», «επιθετικός», «αυθάδης», «ανεξάρτητος», «προμηθευτής» (Askew & Ross, 1994: 9), ανάλογα με την τοποθεσία
και το περιβάλλον ενώ παράλληλα επηρεάζονται τόσο από κοινωνικούς,
όσο και από πολιτιστικούς παράγοντες (Mikkola, 2006).
Οι ταξινομήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Bourdieu, συνήθως παρουσιάζονται ως αυτονόητες, ως «φυσικοποιημένες» με αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση της αντρικής κυριαρχίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, «η ιδιαίτερη
δύναμη της αντρικής κοινωνιοδικίας απορρέει από το γεγονός ότι συγκεντρώνει και συμπυκνώνει δυο λειτουργίες: νομιμοποιεί μια σχέση κυριαρχίας εγγράφοντάς τη σε μια βιολογική φύση που είναι και η ίδια με τη σειρά της μια φυσικοποιημένη κοινωνική κατασκευή» (Bourdieu, 2007: 98).
Η αντρική κυριαρχία, «εγγράφεται» στις αντικειμενικές δομές, αλλά
«εγγράφεται» επίσης και στις γνωστικές δομές. Φαίνεται ότι το «αντρικό»
πάντοτε υπερτερεί του «γυναικείου» (Bourdieu, 2007: 164). Οι γυναίκες
δεν αποκλείονται «αυτόματα», «βίαια», «άμεσα», «χωρίς ανάγκη δικαιολόγησης», από διάφορους «αντρικούς» χώρους και πρακτικές, απλώς
επειδή είναι γυναίκες, οι γυναίκες δεν εγκληματούν δηλαδή επειδή είναι
γυναίκες. Σύμφωνα με τον Bourdieu (2007), οι γυναίκες καταλαμβάνουν
τελικά τις «υποδεέστερες κοινωνικές θέσεις», για δύο λόγους, που δεν
είναι άσχετοι μεταξύ τους, αλλά «αλληλοσυμπληρώνονται» και «αλληλοενισχύονται» στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Πρώτον,
οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ήδη διαμορφωμένες/οι υπό «ένα καθεστώς αντρικής κυριαρχίας», τις αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες κοινωνικοποιούνται. Έχουν κοινωνικοποιηθεί, με τέτοιον τρόπο που οι
γυναίκες οικειοποιούνται - συχνά με τρόπο μη συνειδητό – τις αρχές μιας
«κυρίαρχης αντροκρατικής θεώρησης», με αποτέλεσμα να «βιώνουν» και
να «αντιλαμβάνονται» ως φυσική την αντρική κυριαρχία και συχνά να
«συμμορφώνονται» σε αυτή. Δεύτερον, οι αντίστοιχες με αυτές τις συνθήκες γνωστικές δομές και αρχές θεώρησης, τις οποίες ασπάζονται και
εφαρμόζουν στις γυναίκες οι άλλοι (άντρες και γυναίκες), αλλά και τις
οποίες «καλούνται» να εφαρμόσουν οι ίδιες οι γυναίκες στον εαυτό τους
και στη δράση τους.
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Στην πραγματικότητα, ο Bourdieu (2007) με σκοπό να αναδείξει τις
έμφυλες διαφορές και τη συντήρηση τους, κάνει λόγο για την «παραγωγή
ενός έμφυλου habitus, δηλαδή έμφυλων προδιαθέσεων της σκέψης και
της πράξης, που έχουν ενσωματώσει τα υποκείμενα». Η αναπαραγωγή
της απόστασης μεταξύ των φύλων σχετίζεται, σύμφωνα με τον Παναγιωτόπουλο (2007), με το παραδοσιακό μοντέλο καταμερισμού μεταξύ αρσενικού και θηλυκού με τις γυναίκες να μην επιτρέπεται να έχουν εξουσία
πάνω στους άντρες.
Οι άντρες μπορεί να καρπώνονται τα οφέλη της αντρικής κυριαρχίας,
αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι η αντρική κυριαρχία είναι μια σχέση κυριαρχίας που επιβάλλεται από τους άντρες στις γυναίκες «σκόπιμα» και «συνειδητά». Αντίθετα, η δομή της αντρικής κυριαρχίας οριοθετεί τη δράση και
των δύο μερών της σχέσης, δηλαδή και των κυριαρχούμενων γυναικών,
αλλά και των κυρίαρχων αντρών. Ο Bourdieu συμμερίζεται εδώ την άποψη του Marx για κυρίαρχους που είναι «κυριαρχούμενοι από την κυριαρχία τους» (Bourdieu, 2007: 133).
Όπως μέσω μιας διαρκούς κοινωνικοποίησης οι γυναίκες «εκθηλύνονται», αποκτούν ένα habitus που τις προσαναλοτίζει σε ένα συγκεκριμένο
–«γυναικείο», «αδύναμο», υποταγμένο– πλαίσιο δράσης και σκέψης, έτσι
και οι άντρες διαμορφώνουν αντίστοιχα μέσα από την αλληλεπίδρασή
τους με τον κοινωνικό κόσμο ένα «αντρικό» habitus, μια προδιάθεση και
μια ετοιμότητα για να δρουν, να σκέφτονται, να βιώνουν συναισθήματα με τρόπο «αντρικό», «κυρίαρχο» και «ισχυρό». Η διαδικασία αυτή της
έμφυλης διαφοροποίησης των έξεων συνιστά καταρχήν μια έμφυλη διαφοροποίηση των σωμάτων, που αποτελεί και τη βάση μιας ευρύτερης διαφοροποίησης όλων των εκφάνσεων της υποκειμενικότητας. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Bourdieu: «Η αρρενοποίηση του αντρικού σώματος
και η εκθύλυνση του γυναικείου, εργασίες τεράστιες και κατά μία έννοια
χωρίς τέλος, που απαιτούν σχεδόν πάντα σημαντική δαπάνη χρόνου και
κόπου – το δίχως άλλο σήμερα περισσότερο από ποτέ- καθορίζουν μια
σωματοποίηση της σχέσης κυριαρχίας, που κατ’ αυτόν τον τρόπο «φυσικοποιείται». Μέσω της εκπαίδευσης των σωμάτων επιβάλλονται οι πιο
θεμελιώδεις διαθέσεις, εκείνες που δημιουργούν ταυτοχρόνως την τάση
και την ικανότητα να εισέλθει κάποιος στα πιο ευνοϊκά για την εκδίπλωση
του αντρισμού κοινωνικά παιχνίδια: στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στην
επιστήμη κτλ» (Bourdieu, 2007: 113).
Όπως έχει επισημανθεί (Mottier, 2002), με το έργο της αντρικής
κυριαρχίας ο Bourdieu αναπληρώνει ως ένα βαθμό την απουσία του
φύλου ως κατηγορίας συστηματικής ανάλυσης στο ως τότε έργο του.
Παρά την πολύπλευρη κριτική που έχει ασκηθεί από διάφορες φεμινιστικές οπτικές στο συγκεκριμένο έργο, προτείνεται η κριτική αξιοποίηση των ιδεών και των εννοιών που χρησιμοποίησε ο Bourdieu για να
εξηγήσει την αναπαραγωγή της έμφυλης ανισότητας (Adkins & Skeggs,
2004: 3-18). Για παράδειγμα, η Arnot (2004) σχολιάζοντας την έννοια
του habitus επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη έννοια συνδέει διαλεκτικά
το αντικειμενικό με το υποκειμενικό και το κοινωνιολογικό με το ψυχαναλυτικό στην προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας απόκτησης του
54

ΑΝΔΡΟΜΆΧΗ ΜΠΟΎΝΑ-ΒΆΙΛΑ • ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΠΑΠΆΝΗΣ

κοινωνικού φύλου αποφεύγοντας μάλιστα τόσο το βιολογικό ντετερμινισμό όσο και την καθαρά ιδεολογική ανάλυση. Υποστηρίζει, μάλιστα,
ότι η έννοια του habitus αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης, της
αγωγής με την ευρύτερη έννοια, και ότι μπορεί να αποτελεί μια απάντηση στο πώς τα αγόρια και τα κορίτσια μαθαίνουν να είναι, να δρουν και
να επιλέγουν διαφορετικά.

Η θεωρία της «επιτελεστικότητας» του φύλου της Butler
Οι τρόποι με τους οποίους τα αγόρια ενεργούν ως «αρσενικά», και οι ανδρικές ταυτότητές τους, πρέπει να θεωρηθούν ως έμφυλες πρακτικές
που είναι αντιφατικές και πολλαπλές και το φύλο ως «επιτελεστικό». Ακολουθώντας τις απόψεις των Frosh et al. (2003) συμφωνούμε ότι ο ανδρισμός υπάρχει μόνο σε σχέση με τη θηλυκότητα και κατασκευάζεται, μέσα
από καθημερινούς λόγους, σε διάφορες «εκδοχές» ή ανδρισμούς (Edley
& Wetherell, 1997: 207∙ Mac an Ghaill, 1994: 64). Αυτό δε σημαίνει ότι τα
αγόρια και οι άνδρες δημιουργούν τις ταυτότητές τους από το τίποτα, με
οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν. Αντίθετα, υπάρχουν δημοφιλή και πολιτισμικά συγκεκριμένοι τρόποι τοποθέτησης των αγοριών και των ανδρών, οι
οποίοι, για παράδειγμα, τονίζουν την αντίθεσή τους με οτιδήποτε θηλυκό,
τη σκληρότητα και την τάση τους για «δράση». Όπως επισημαίνει και η
Connell (1987) «οι κατασκευές των ανδρισμών μπορούν να αντιμετωπιστούν ως τα προϊόντα διαπροσωπικής εργασίας που επιτυγχάνονται μέσω
της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πολιτισμικών πόρων, όπως οι ιδεολογίες που επικρατούν σε συγκεκριμένες κοινωνίες». Αυτές οι θεωρίες
επισημαίνουν επίσης ότι οι πρακτικές του ανδρισμού αλλάζουν μέσω της
ιστορίας και των πολιτισμών και περιγράφουν το πώς οι ανδρικές ταυτότητες κατασκευάζονται και επιτελούνται σε καθημερινές ενέργειες εντός
θεσμών, όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο αθλητισμός, και οι επιχειρήσεις.
H θεωρία της αμερικανίδας φιλοσόφου Judith Butler για την επιτελεστικότητα του φύλου, μέχρι σήμερα είναι η πιο γνωστή μεταμοντέρνα φεμινιστική γενική «αφήγηση» για τα δύο φύλα και τον τρόπο με τον οποίο
αυτά γίνονται αντιληπτά μέσα από μια σύνθετη κοινωνική διαδικασία.
Σύμφωνα με τη θεωρία της επιτέλεσης του φύλου, όπως αναφέρει η Αθανασίου (2006: 71), το φύλο είναι επιτελεστικό με την έννοια ότι συγκροτεί
το υποκείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων εξουσίας, και οποιοσδήποτε «παρεκκλίνει» από την επιβεβλημένη επιτέλεση, «εξοστρακίζεται» και
«τιμωρείται». Η «επανάληψη» εγκαθιδρύει το αποτέλεσμα της ταυτότητας, όπου μέσω αυτής η ταυτότητα «παγιώνεται» και «φυσικοποιείται».
Το έργο της Butler θεωρείται επίσης κλασικό στην queer θεωρία,
γιατί υποστήριξε εναλλακτικά μοντέλα «ανάγνωσης» του φύλου και την
ομοφυλοφιλική κοινότητα, δημιουργώντας μια πολιτική κριτική στην περιθωριοποίηση όσων δεν εντάσσονται στις κανονιστικές έμφυλες κατασκευές. Η λέξη «queer» σημαίνει το «παράξενο», το «διαφορετικό», το
«ασυνήθιστο», αυτό που δε συμβαδίζει με τους γενικούς κανόνες μιας
κατηγορίας. Η σύγχρονη χρήση του γίνεται αναφορικά με τις λεσβιακές,
gay, bisexual και transgendered (που προσδιορίζουν τους εαυτούς τους
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ούτε ως «εντελώς» άντρες ούτε ως «εντελώς» γυναίκες, που βρίσκονται «ανάμεσα» στα φύλα) κοινότητες. Ο όρος περιλαμβάνει και τους
transgender (που έχουν εγκαθιδρύσει μια σταθερή ταυτότητα, αντίθετη
του βιολογικού τους φύλου), τους intersexual («ερμαφρόδιτοι»), ακόμη
και τους ετεροσεξουαλικούς που οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις είναι
εκτός του mainstream (Butler, 1990).
Σύμφωνα με την Queer θεωρία, η σεξουαλικότητα μας κατασκευάζεται κοινωνικό-ιστορικά. Όταν μιλάμε για το gender συνήθως περιοριζόμαστε σε μια διχοτομία αρσενικού/θηλυκού. Ωστόσο, υπάρχουν πολλαπλές επικαλύψεις που πρέπει να λαβαίνουμε υπόψη μας, όπως πχ. η
αντρογυνία, ο τραβεστισμός, κλπ. Ακόμη κι αν το gender δομείται πάνω
σε δυο βασικά συστατικά, υπάρχουν και πολλές άλλες «δυνατές θέσεις».
Η διχοτομία αρσενικό/θηλυκό αναμφίβολα βασίζεται στην ύπαρξη του
βιολογικού φύλου (sex). Καθώς το βιολογικό φύλο θεωρείται παραδοσιακά ως η βάση πάνω στην οποία δίνονται οι διαφορετικές πολιτισμικές
ερμηνείες της διχοτομίας αρσενικού/θηλυκού, ενδυναμώνει μια πίστη σε
έναν οντολογικό-oυσιοκρατικό λόγο. Η queer θεωρία προτείνει την αποδόμηση του δίπολου και την καταστροφή της ετεροσεξουαλικής κλίμακας (matrix) ως «φυσικής» και κανονιστικής. Η Judith Butler προσπαθεί
να οριοθετήσει το πεδίο του queer: «Τίθεμαι ενάντια στις κανονικότητες
(normativities) και όσον αφορά στη σεξουαλική ελευθερία. Πάντοτε μισούσα αυτή τη φράση που έλεγε ότι ο φεμινισμός είναι η θεωρία και ο
λεσβιασμός η πρακτική. [...] Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι είναι απλά ένα
σύγχρονο παιχνίδι, παιχνίδι των φύλων και τέτοια πράγματα. Δεν το νομίζω. Θεωρώ πολιτικά ότι αποτελεί τη χρεωκοπία «της πολιτικής της ταυτότητας» αλλά και μια απόδειξη ότι πρέπει να σκεφτόμαστε μέσα από
συμμαχίες για να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Ότι δεν έχει σημασία
με ποιον κοιμόμαστε. Το queer κίνημα ήταν εξωθεσμικό με μια κριτική
στην κανονικοποίηση: ότι δε χρειάζεται να είσαι «κανονικός» για να είσαι
«νομιμοποιημένος». Οι ετεροσεξουαλικοί μπορούν να συμμετέχουν στο
queer κίνημα. Οι αμφισεξουαλικοί το ίδιο. Το queer δε σημαίνει το να
είσαι λεσβία. Το queer δε σημαίνει το να είσαι γκέι. Είναι ένα επιχείρημα ενάντια στη λεσβιακή εξειδίκευση: ότι αν είμαι λεσβία, θα πρέπει να
επιθυμώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ή ότι αν είμαι γκέι, θα πρέπει να
επιθυμώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το queer είναι ένα αντεπιχείρημα
σε κάθε εξειδικευμένη κανονικότητα, το τι αποτελεί μια σωστή γκέι ή λεσβιακή ταυτότητα»44.
H Βutler (2004) αναφέρει ότι το φύλο γίνεται θεμελιώδες χαρακτηριστικό της συγκρότησης της ταυτότητας, γιατί το κάθε άτομο «αποδέχεται» ότι πρέπει να ενταχθεί σε μία από τις δύο έμφυλες κατηγορίες. Το
άτομο μέσα από μια διαδικασία «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» αποδέχεται αυτή την κατηγοριοποίηση ως τη μόνη πιθανότητα για τη συγκρότηση έμφυλης ταυτότητας, η οποία είναι αναμφισβήτητη, γιατί έχει γίνει
αποδεκτή ως «πραγματική». Η Butler (2004), επισημαίνει ότι οι κατηγο44. Η συνέντευξη δόθηκε το 1991 στο Βερολίνο και αντλήθηκε από το «Feminist
Debate», νο. 16, 1997, Μεξικό
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ρίες του βιολογικού φύλου και του κοινωνικού φύλου κατασκευάζονται
πολιτισμικά με τη διαρκή επανάληψη επιτελεστικών πρακτικών. Το φύλο
γίνεται ορατό στο σώμα, έχουμε τη σωματοποίηση του φύλου (αγόρι/ κορίτσι), και «κανονικοποιείται» σύμφωνα με τους επιτρεπτούς κανόνες που
επικρατούν (π.χ ο άνδρας δεν κλαίει, ο άνδρας δέρνει κ.λπ).
Σύμφωνα με την Butler (1990, 1991 & 1993) είναι αναγκαίο να μην αντιμετωπίζεται το φύλο στις κοινωνικές επιστήμες ως κυρίαρχη αναλυτική
κατηγορία, αλλά να εξετάζεται η αλληλεπίδρασή του με άλλα στοιχεία, τα
οποία ασκούν επιρροή στη συγκρότηση ατομικής ταυτότητας, όπως είναι
η τάξη, η εθνική καταγωγή και το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Σύμφωνα με την Αθανασίου (2006) το φύλο «φυσικοποιείται», ώστε
να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο είναι κοινωνικά «διανοητό». Το φύλο σύμφωνα με την Butler είναι ρευστό, και δεν προηγείται της κοινωνικής έκφρασης αλλά είναι «κατασκεύασμα» που παράγεται και αναδιαμορφώνεται. Επομένως τις ιδιότητες του να είσαι «γυναίκα» και του να είσαι «άνδρας» δεν είναι καθορισμένες από τη φύση, αλλά ούτε ότι επιβάλλονται
από εξωτερικούς παράγοντες, «νόρμες», των «κυρίαρχων», αλλά ότι οι
ίδιοι άνθρωποι συγκροτούν τον εαυτό τους ως άνδρα ή γυναίκα, μέσα
από τις καθημερινές τους πρακτικές.
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Μελέτες περίπτωσης στο Κατάστημα
Κράτησης Γρεβενών
Ο βιασμός είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολλαπλώς ερμηνευμένο
φαινόμενο βίαιης επιθετικότητας και αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε
διάφορα γνωστικά πεδία. Οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων
επεκτείνονται με βάση ένα μοντέλο που βασίζεται στον πλήρη έλεγχο
του γυναικείου σώματος, το οποίο θεωρείται ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, περιουσιακό στοιχείο των ανδρών μελών της οικογένειας. Η σεξουαλική βία είναι μια ξεχωριστή μορφή βίας που διαφέρει από όλα τα άλλα
είδη στο ότι το σώμα του φύλου παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η έννοια
του σώματος είναι ένα πολιτιστικό, ιστορικό, γλωσσικό και κοινωνικό κατασκεύασμα, καθώς έχει παράσχει σε κάθε πολιτισμό την υλική βάση για
να χτίσει τις φανταστικές του σημασίες και, επομένως, να οικοδομήσει
πολιτικά συστήματα, συστήματα σχέσεων, εκμετάλλευσης και εξουσίας.
Το κύριο χαρακτηριστικό του βιασμού, που διαφέρει από άλλες μορφές
βίας, είναι η πεποίθηση του άνδρα βιαστή ότι δεν διέπραξε βία κατά της
γυναίκας, αφού η ανδρική ευχαρίστηση στη σχέση εξουσίας-ιδιοκτησίας
ήταν σχεδόν αυτονόητη και ικανή να εξαλείψει τη βία σε βαθμό που δίνει
μια αίσθηση νομιμότητας στην πράξη.
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Φελλίου Γρεβενών, έπειτα από σχετική άδεια εισόδου που είχε χορηγηθεί από
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις
με τρεις άνδρες που έχουν καταδικαστεί για βιασμό. Ο πρώτος καταδικάστηκε σε 19 χρόνια για βιασμό ανηλίκου. Ο δεύτερος έχει καταδικαστεί σε
ισόβια για τον βιασμό των τριών ανήλικων παιδιών του και ο τρίτος έχει
καταδικαστεί για βιασμό και δολοφονία γυναίκας και αναμένει η υπόθεσή του να πάει στο εφετείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι
η έννοια του βιασμού και στις τρεις περιπτώσεις διαφέρει από την κοινή
πεποίθηση ότι ο βιασμός έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την επιβολή,
τον έλεγχο και την επίδειξη βίας, ενώ η ίδια η πράξη είναι περισσότερο
το μέσο για τους βιαστές. που έχουν επισημάνει το ρόλο του γυναικείου σώματος, προσπαθώντας έτσι να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους με
την ασυνείδητη συγκατάθεση των θυμάτων. Από τις τρεις διαφορετικές
περιπτώσεις βιασμού που έχουν μελετηθεί, φαίνεται ότι οι μορφές ανδροκρατίας που γεννούν τον βιασμό δεν έχουν την ίδια μορφή σε όλους
τους κοινωνικούς σχηματισμούς και σε όλα τα είδη κοινωνικών θεσμών,
αλλά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, ενώ αυτές οι μορφές διεισδύουν στην ατομική
συνείδηση των βιαστών με διαφορετική ένταση.
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Μια ιστορική επισκόπηση της σεξουαλικής βίας
Η ιστορία της σεξουαλικής βίας είναι διαφορετική από την ιστορία
οποιασδήποτε άλλης μορφής βίας, καθώς είναι μια αφήγηση στην οποία
το σώμα, οι σχέσεις εξουσίας και η ηθική είναι αλληλένδετα. Η σύνθεση
του βιασμού με τη θυματοποίηση της γυναίκας είναι ένα ιστορικό γεγονός που αποδεικνύει ότι το ανδροκρατούμενο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης περιλαμβάνει βία ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο βιασμός της γυναίκας στις πρώτες μονογαμικές πατριαρχικές κοινωνίες θεωρούνταν έγκλημα κατά της περιουσίας του «νόμιμου ιδιοκτήτη», δηλαδή του πατέρα ή του συζύγου. Άμεσο θύμα του βιασμού δεν
θεωρήθηκε η γυναίκα, αλλά ο άνδρας «κύριος της», αφού η πράξη αυτή
μείωσε την αξία της περιουσίας του και, κατά συνέπεια, συνιστούσε κλοπή ιδιωτικής περιουσίας (Τσαλίκογλου, 1996).
Ο βιασμός στην αρχαία Ελλάδα, ως έννοια, μπορούσε να αναφέρεται
σε οποιαδήποτε μορφή βιασμού χωρίς τη συγκατάθεση του «κύριου» της
γυναίκας και ήταν ο κεντρικός άξονας της έννοιας της «ύβρις» που σχετιζόταν νομικά με την τιμή και την αξιοπρέπεια του άνδρα. Στην Αθήνα του
5ου αιώνα, σύμφωνα με το νόμο του Σόλωνα, ο βιασμός -είτε αφορούσε
γυναίκα είτε δούλο- ήταν ποινικό αδίκημα που είχε ως αποτέλεσμα πρόστιμο που έπρεπε να καταβληθεί εντός μιας καθορισμένης περιόδου εις
διπλούν: στο θύμα και προς το κράτος (Βρισιμτζής, 1995).
Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες του ύστερου μεσαιωνικού (από τα τέλη του
13ου έως τα μέσα του 14ου αιώνα) ο βιασμός - παρόλο που μερικές φορές
καταδικαζόταν έντονα από το εσωτερικό δίκαιο ως πράξη κοινής βίας
- σπάνια διώκονταν από την ποινική δικαιοσύνη και οι δικαστές συχνά
αμφιταλαντεύονταν μεταξύ της επιείκειας και τη σκληρότητα.
Τον 15ο αιώνα, υπήρξε η πρώτη προσπάθεια της γαλλικής νομολογίας
να ταξινομήσει τις πράξεις σεξουαλικής βίας σε σχέση με το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνική τάξη του θύτη και του θύματος. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βιασμός ήταν μια πράξη
βίας που διαπράττονταν συνήθως σε γυναίκες «κακής φήμης», που ξεχώριζαν από παντρεμένες «τίμιες» γυναίκες.
Τον 16ο αιώνα, με την παρέμβαση του Προτεσταντισμού, το «μεσαιωνικό σώμα» αναμορφώθηκε και έγινε αντικείμενο εξαγνισμού έτσι ώστε
να χάσει κάθε ατομική αφήγηση και να ελεγχθεί πλήρως από το πνεύμα
(Mellor & Shilling, 1997). Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, ο βιασμός θεωρήθηκε μια πράξη που προσβάλλει τα ήθη και συνδέθηκε με την έλλειψη κοινωνικοποίησης του δράστη ο οποίος συνήθως περιγράφεται ως βίαιο και περιθωριοποιημένο άτομο. Τα θύματα, ωστόσο, σπάνια ανέφεραν
βιασμό από φόβο κοινωνικής κατακραυγής και περιφρόνησης, λόγω του
γεγονότος ότι «είχαν χάσει την παρθενία τους» ή λόγω του γεγονότος ότι
η πράξη του βιασμού ως τέτοια θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο
την «τιμή» του συζύγου τους (Vigarello, 1998).
Τον 17ο αιώνα, η σεξουαλικότητα (Λάζος, 1997) έγινε το επίκεντρο του
οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος και η πληθυσμιακή πολιτική προ60
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σάρμοσε τις ανάγκες του πληθυσμού στις ανάγκες της πρωτεύουσας. Η
σεξουαλική επαφή υπόκειται πλέον σε έλεγχο μέσω της παραγωγής ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικότητας, η οποία, σύμφωνα με τον Foucault, λάμβανε χώρα στο δίπολο της σχέσης «Αποδεκτό-αποκλίνον», με την έννοια
της σεξουαλικής επιλογής και συμπεριφοράς που πρέπει να υιοθετήσει το
άτομο. Αυτή η πολιτική ήταν επίσης ο σύνδεσμος μεταξύ της πειθαρχίας
του σώματος και του ελέγχου του πληθυσμού (Foucault, 1979).
Τον επόμενο αιώνα (18ος αιώνας), ενώ ο Διαφωτισμός ήταν ο κυρίαρχος ιδεολογικός προσανατολισμός της Ευρώπης, προωθήθηκε η έννοια της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τους καταναγκασμούς της
φύσης. Επίσης προωθήθηκε η κυριαρχία του στο σώμα του μέσω των
θετικών επιστημών και η απελευθέρωσή του από τη μοναρχική κυριαρχία και τον εκκλησιαστικό δογματισμό μέσω της απόκτησης της γνώσης
ενός ατόμου. Ο βιασμός παρουσιάστηκε ως σεξουαλική πράξη που συνήθως γινόταν με τη συγκατάθεση ή την «πρόκληση» εκ μέρους της γυναίκας, αφού θεωρούνταν προικισμένη με «αρετή» από τη «δική της φύση»,
άρα ήταν υπεύθυνη για τον περιορισμό των ανδρικών παθών (Rousseau,
1762). Από τον 18ο αιώνα και μετά, το σώμα θα ήταν το θεμέλιο της διαφοράς των φύλων, αφού αυτή η διαφορά θεωρούνταν πλέον φυσική.
Τον 19ο αιώνα, οι απαγορεύσεις σεξουαλικής επαφής απέκτησαν σαφή
νομικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η σεξουαλική επαφή ερμηνεύτηκε με νομικούς όρους, αφού τέθηκε στην εξουσία του νομοθέτη να ορίζει τ φάσμα
της απαγόρευσης (Foucault, 1979). Ο νόμος της εποχής θεωρούσε τον
βιασμό «ηθικό» αδίκημα. Η προσβολή της «τιμής» ήταν επίσης το κλειδί
για τον στιγματισμό των γυναικών, στο βαθμό που η παρθενία αντιλαμβανόταν ως απαραίτητη προϋπόθεση για το γάμο και η «συζυγική πίστη» της
γυναίκας ως αυτονόητος κανόνας συμβίωσης με τον άνδρα/σύζυγο. Από
τα τέλη του 19ου αιώνα, η σεξουαλικότητα στην Ευρώπη έλαβε συλλογική
διάσταση και συνδυάστηκε με τη δημόσια ιδεολογία καθώς παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ενός εθνικισμού που συνδέθηκε άμεσα με την «ηθική» της
μεσαίας τάξης. Ο «ανδρισμός» έγινε βασικό στοιχείο της εθνικής αστικής
αυτοδιάθεσης. Στο τέλος αυτού του αιώνα, η σεξουαλική συμπεριφορά
έγινε «δημόσιο διακύβευμα μεταξύ του κράτους και του ατόμου», με την
έννοια της μετατροπής της σεξουαλικής συμπεριφοράς σε «προσχεδιασμένη οικονομική και πολιτική εκπαίδευση» (Foucault, 1979).
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπό την πίεση των φεμινιστικών
κινημάτων, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί νόμοι άρχισαν να αναγνωρίζουν
σταδιακά τον βιασμό ως «ηθική βία», ανεξάρτητα από τη σωματική βία
ή τον εξαναγκασμό. Ωστόσο, ο βιασμός ως έγκλημα απουσίαζε από τα
δικαστικά αρχεία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθώς υπήρχε
η γενική πεποίθηση ότι η ενήλικη γυναίκα έδωσε τη «συγκατάθεσή» της
στη σεξουαλική πράξη αυτή καθαυτή.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην
άποψη του βιασμού σε νομικούς και πολιτιστικούς όρους στην Ευρώπη. Ο
βιασμός γινόταν σταδιακά ένα «κοινωνικό φαινόμενο», τα θύματα έπαιρναν τον λόγο και σταδιακά άρχιζε μια συζήτηση για τα ήθη των ανδροκρατούμενων κοινωνιών.
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Από τη δεκαετία του 1980, σημαντικές φεμινιστικές μελέτες τόνισαν
τη χρήση σωματικής βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια ως μέσο
ενίσχυσης της ανδρικής κυριαρχίας, και εστίασαν στην εμφάνιση του πεδίου της θυματολογίας και συμπεριέλαβαν τα γυναικεία ζητήματα σε σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Παρόλα αυτά, προέκυψε η ανάγκη να (επανα)προσδιοριστούν οι μορφές βίας κατά των γυναικών και
να ενταθούν τα μέτρα προστασίας. Οι αλλαγές δεν συνοδεύτηκαν «από
τα απαραίτητα μηνύματα για αλλαγή συμπεριφορών που σχετίζονται με
τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, ιδιαίτερα στα κοινωνικά
στρώματα όπου τα στερεότυπα ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να
ισχύουν» (Μαγγανάς, 2004).

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του βιασμού
Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί για να εξηγήσουν το φαινόμενο της
σεξουαλικής βίας στις κοινωνικές επιστήμες. Μία από τις πιο διαδεδομένες κοινωνιολογικές θεωρίες της σεξουαλικής βίας είναι αυτή της
«υποκουλτούρας της βίας» που ξεκίνησε από (Wolfgang & Ferracuti,
1996). Η έρευνα βασίστηκε στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου
της Πολιτείας Τζόρτζια των ΗΠΑ το 1972, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες βιασμού καταδικάστηκαν σε θάνατο. Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν στη θέσπιση σχετικού νόμου που έδινε στους δικαστές και στους
ενόρκους τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλουν τη θανατική ποινή ως
εναλλακτική της ισόβιας κάθειρξης, παρακάμπτοντας τις συνταγματικές
εγγυήσεις. Στο πλαίσιο της εγκληματολογικής προσέγγισης έχει υποστηριχθεί ότι οι βιασμοί διαπράττονται από δράστες που προέρχονται
από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και έχουν τα χαρακτηριστικά μιας υποκουλτούρας που γεννά τη σεξουαλική βία. Το κίνητρο του
εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι σεξουαλικό, αλλά αφορά
την ανάγκη των δραστών να αποκτήσουν κύρος και δύναμη που τους
λείπει και να πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν μέσω της σεξουαλικής βίας.
Σύμφωνα με τους Baron και Straus (1987), οι οποίοι έχουν προτείνει
μια άλλη θεωρία για να εξηγήσουν το φαινόμενο του βιασμού, είναι η
θεωρία της «κοινωνικής αποδιοργάνωσης». Οι υποστηρικτές αυτής της
θεωρίας υποστηρίζουν ότι το έγκλημα και η παρέκκλιση αντικατοπτρίζουν συνθήκες που διαταράσσουν την ενότητα των τοπικών κοινοτήτων
και αποδυναμώνουν τη ρυθμιστική δύναμη των κοινωνικών κανόνων.
Διασπαστικοί παράγοντες όπως: η μετανάστευση, η κατάρρευση της οικογένειας και η πολιτισμική ετερογένεια έχουν συνδεθεί με διάφορες
εγκληματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η έρευνα έδειξε ότι τα
ποσοστά βιασμών είναι υψηλότερα σε περιοχές όπου ζουν δυσανάλογα
μεγάλος αριθμός χωρισμένων και διαζευγμένων ατόμων και ότι η γεωγραφική κινητικότητα συνδέεται με βιασμό.
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Φεμινιστικές προσεγγίσεις του βιασμού
Μέχρι το 1970 πολύ λίγα είχαν γραφτεί για το έγκλημα του βιασμού και,
σύμφωνα με τις φεμινιστικές προσεγγίσεις, όλα πήγαιναν προς τη «λάθος
κατεύθυνση». Οι θεωρητικοί προσανατολισμοί που επικρατούσαν μέχρι
τότε ήταν δύο: (α) η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για τον βιασμό της και (β)
ο βιασμός ήταν μια ψυχοπαθολογική συμπεριφορά που περιοριζόταν σε
λίγους ψυχικά ασθενείς. Από το 1970 και με την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος και της ριζοσπαστικής φεμινιστικής θεωρίας, το φαινόμενο
του βιασμού συνδέθηκε για πρώτη φορά με την κοινωνική, σεξουαλική,
οικονομική και πολιτική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα στη Δύση ξεκίνησε η «πρώτη φάση» του γυναικείου κινήματος για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών (Gaddy, 2013). Το
γυναικείο κίνημα ξεκίνησε παράλληλα με την ανάπτυξη άλλων κινημάτων
που εμφανίστηκαν εκείνη την εποχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το απελευθερωτικό κίνημα των μαύρων σκλάβων και το προλεταριακό κίνημα ήταν σημαντικό μέρος της κοινωνικοπολιτικής αλλαγής του
19ου αιώνα και υποστηρίχθηκαν (στις δεκαετίες του 1830 και του 1840) από
το γυναικείο κίνημα (Gaddy, 2013). Τα φεμινιστικά κινήματα εκείνης της
περιόδου, μετά την πολυεπίπεδη παρέμβασή τους, βοήθησαν στη ρύθμιση
των δικαιωμάτων των γυναικών και στον ορισμό του βιασμού ως έγκλημα
στο εσωτερικό δίκαιο των περισσότερων δυτικών κρατών.
Η κεντρική υπόθεση της φεμινιστικής προσέγγισης είναι ότι ο βιασμός
είναι προϊόν ενός θεσμοθετημένου σεξισμού παρά της ψυχοπαθολογίας
του θύτη, της υποκουλτούρας της βίας και της πρόκλησης του θύματος.
Οι φεμινίστριες υποστηρίζουν ότι ο βιασμός και η απειλή του βιασμού
εξυπηρετούσαν παραδοσιακά το σκοπό της διατήρησης της υποταγής
των γυναικών σε ένα άνισο κοινωνικό σύστημα. Όπως οι ανθρωπολόγοι, οι φεμινίστριες έχουν επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ του βιασμού
και της γενικής σχέσης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τους
Smith και Bennett, (1985: 296) «... ο βιασμός εμφανίζεται σε αυτές τις
θεωρίες, τόσο ως σύμβολο όσο και ως όργανο ανδρικής κυριαρχίας».

Μεθοδολογία της έρευνας
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Φελλίου
Γρεβενών, μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας εισόδου από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Η ημιδομημένη συνέντευξη ήταν το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της εμπειρικής, ποιοτικής έρευνάς μας. Αυτός ο τύπος συνέντευξης προτιμήθηκε από τις δομημένες και τις μη δομημένες,
καθώς στην ημιδομημένη συνέντευξη ο ερευνητής έχει εξαρχής ερωτηματολόγιο, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός και παρέχει κάποια δομή,
αλλά, ταυτόχρονα, επιτρέπει στον ερευνητή να εξερευνήσει ελεύθερα
περιοχές ενδιαφέροντος που μπορεί να προκύψουν από κάθε συμμετέχοντα (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Πιο συγκεκριμένα, η ημιδομημένη συνέντευξη που χρησιμοποιήσαμε ως τεχνική στην έρευνά μας, έχει
τον χαρακτήρα μιας αφηγηματικής συνέντευξης (Chamberlayne, et al.,
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2000), που εμπλέκει τον συμμετέχοντα, μέσω της αναφοράς σε βιωμένη
εμπειρία από το σχολείο του. ζωής, ώστε να δίνει νόημα στις δικές του
προσωπικές εμπειρίες σχεδιάζοντας το γεγονός, χωρίς να κάνει αποστασιοποιητικές δηλώσεις περιγραφικού είδους. Επομένως, στην παρούσα
έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης, για
την οποία σχεδιάστηκε ένα πρωτόκολλο ερωτήσεων έτσι ώστε να καθοδηγεί και όχι να επιβάλλει την πορεία των συνεντεύξεων (Mason, 2003).
Η ηθική και τα ηθικά ζητήματα προκύπτουν συχνά σχεδόν σε όλα τα
είδη κοινωνικής έρευνας (είτε ποιοτική είτε ποσοτική). Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, ωστόσο, τα θέματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία λόγω της άμεσης επαφής και εμπλοκής του ερευνητή με τα κοινωνικά
υποκείμενα που συμμετέχουν στην έρευνα (Ιωσηφίδης, 2008). Γενικά, η
ηθική και τα ηθικά ζητήματα στην ποιοτική κοινωνική έρευνα σχετίζονται
με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ερευνητής για την επίτευξη του σκοπού
και των στόχων της δικής του έρευνας. Η επίτευξη των ερευνητικών στόχων και στόχων δεν δικαιολογεί τη χρήση οποιωνδήποτε πιθανών μέσων
αλλά εκείνων που είναι κοινωνικά και επιστημονικά αποδεκτά και κατάλληλα και πληρούν τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην ερευνητική
διαδικασία (Ιωσηφίδης, 2008).
Όσον αφορά την πραγματοποίηση της έρευνάς μας, ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση δόθηκε στη δεοντολογία που ακολουθείται κατά τον
σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
ερευνητικής διαδικασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης του κοινωνικού φαινομένου που μελετάται. Πιο συγκεκριμένα, τηρήθηκε το ζήτημα της εμπιστευτικότητας και της πλήρους ανωνυμίας, καθώς τα προσωπικά στοιχεία
που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες στον ερευνητή δεν δημοσιεύονται με
επώνυμα. Το θέμα αυτό βοήθησε τον ερευνητή και τους συμμετέχοντες
να δημιουργήσουν μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης και έτσι εξήχθησαν ουσιαστικές και όχι επιφανειακές πληροφορίες και δεδομένα. Επομένως, η διασφάλιση της ανωνυμίας και του απορρήτου δεν έχει μόνο
ηθική διάσταση, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας (Ιωσηφίδης, 2008).
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της σωστής δεοντολογίας που πρέπει να τηρείται σε μια ποιοτική έρευνα, δόθηκε η δέουσα προσοχή στον τρόπο
σχεδιασμού και διεξαγωγής της συνέντευξης, αφού ο ερευνητής είχε μελετήσει πολύ προσεκτικά το είδος και τη διατύπωση των ερωτήσεων. να
μην προσβάλλουν τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης, η ερευνήτρια έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα χειριζόταν τις ερωτήσεις και γενικά πώς θα εξελισσόταν η πορεία και η εξέλιξη
της διαδικασίας της συνέντευξης.
Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε τέτοιες ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Διαπιστώθηκε ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων
και των ερευνητών, καθώς οι ερευνητές παρουσίασαν τον σκοπό και τους
στόχους της έρευνας στους συμμετέχοντες από την αρχή της συνέντευξης, έτσι ώστε οι τελευταίοι να έχουν πλήρη ενημέρωση και καλή γνώση
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του αντικειμένου της έρευνας. στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχουν
(Ιωσηφίδης, 2008).

Συζήτηση αποτελεσμάτων
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η έννοια του βιασμού
και στις τρεις περιπτώσεις διαφέρει από την κοινή πεποίθηση ότι ο βιασμός έχει πολύ περισσότερο να κάνει με την επιβολή, τον έλεγχο και την
επίδειξη βίας, ενώ η ίδια η πράξη είναι περισσότερο το μέσο για τους
βιαστές, που έχουν επισημάνει το ρόλο του γυναικείου σώματος, προσπαθώντας έτσι να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους με την ασυνείδητη
συναίνεση των θυμάτων.
«Είχα σεξουαλική επαφή με το κορίτσι με συναίνεση. Συζήτησα μαζί της μερικά σεξουαλικά φετίχ που έχουμε και οι δύο
και, στο πλαίσιο τους, επρόκειτο να κάνουμε σεξ με άλλον
άντρα ταυτόχρονα, έτσι κάλεσα τον φίλο μου, αφού η ίδια
συμφώνησε σε κάτι τέτοιο» (Άνδρας, 3).
«[…] δεν ήταν βιασμός. έγινε με επιλογή / συγκατάθεση της
κοπέλας, και είναι άδικο να με κατηγορεί γι’ αυτό» (Άνδρας, 3).
Η ιδιαιτερότητα του βιασμού έγκειται στη σύνδεση του γυναικείου
σώματος με την «ηθική». Παραδοσιακά, έχει διαμορφωθεί ένα «σεξουαλικό διπλό πρότυπο» που θέτει διαφορετικούς κανόνες για τη σεξουαλική συμπεριφορά ανδρών και γυναικών (Reiss, 1992). Αυτή η ηθική έχει
εξελιχθεί σε «ηθική υπό όρους» που επέτρεπε στις γυναίκες να κάνουν
σεξ σε μια ηθικά δεσμευτική και αποκλειστική σχέση με έναν σύντροφο,
ενώ στους άνδρες δεν επιβλήθηκε ο ίδιος όρος και θεωρήθηκε αποδεκτό
να έχουν περισσότερους από έναν σεξουαλικό σύντροφο (Crawford &
Popp, 2003).
«Το κορίτσι που με κατηγορεί για βιασμό είχε ήδη «πειραχτεί» από κάποιον άλλο και όχι από εμένα» (Άνδρας, 1).
«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα είχα κάνει δύο πράγματα:
πρώτον, θα είχα σκοτώσει τον άλλη που τη χτύπησε και τη
σκότωσε, και, δεύτερον, δεν θα είχα μοιραστεί τη φίλη μου
με κανέναν άλλον…έπρεπε όμως να είχε αρνηθεί το τρίο»
(Άνδρας, 3).
«Είχα τάσεις αυτοκτονίας πριν από λίγες μέρες, αλλά σκέφτηκα να γράψω στον τοίχο του κελιού μου «είσαι ο κύριος
του εαυτού σου», και έτσι το βλέπω κάθε πρωί και δυναμώνω. «Θέλω να βγω από τη φυλακή και να βρω ένα «σοβαρό»
κορίτσι να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια» (Άνδρας, 3).
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Από τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις βιασμού που έχουν μελετηθεί, φαίνεται ότι οι μορφές ανδροκρατίας που γεννούν τον βιασμό δεν
έχουν την ίδια μορφή σε όλους τους κοινωνικούς σχηματισμούς και σε
όλα τα είδη κοινωνικών θεσμών, αλλά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σε κάθε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, ενώ διεισδύουν
στην ατομική τους συνείδηση με διαφορετική ένταση.
«Δεν είχα καταλάβει την πράξη μου, γιατί όταν ήμουν υπό την
επήρεια ναρκωτικών όλα ήταν θολά, και νόμιζα ότι έκανα σεξ
με τη γυναίκα μου, δεν αναγνώρισα ότι ήταν τα παιδιά μου,
απλώς έκανα αυτή την πράξη» (Άνδρας, 2).
«Αν ζούσε το κορίτσι θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα της
ζωής μου, αλλά τελικά (όχι, δεν μπορούσε) γιατί έμαθα από
φίλους ότι αυτό το κορίτσι είχε γενικά κάποιες εμπειρίες με
άλλα αγόρια… οπότε είναι καλύτερα έτσι… δεν θα μπορούσα
να είχα μια «σοβαρή» σχέση μαζί της» (Άνδρας, 3).
Το κύριο χαρακτηριστικό του βιασμού, που τον έκανε διαφορετικό από
άλλες μορφές βίας, ήταν η πεποίθηση του άνδρα βιαστή ότι δεν διαπράττει πράξεις βίας κατά των γυναικών, αφού η ανδρική ευχαρίστηση στη
σχέση εξουσίας-ιδιοκτησίας ήταν σχεδόν αυτονόητη και ικανή να εξαλείψει τη βία, στο βαθμό που δίνει στην πράξη μια αίσθηση νομιμότητας.
«…κατά την εναλλακτική σεξουαλική επαφή με το κορίτσι, ο
άλλος νεαρός έγινε λίγο πιο επιθετικός με το κορίτσι στη (σεξουαλική) επαφή και το κορίτσι αντέδρασε. Δεν αντέδρασα
γιατί νόμιζα ότι της άρεσε» (Άνδρας, 3).
«Αρχίσαμε να μαλώνουμε για αυτά τα ανδρικά πράγματα για το μέγεθος και για το ποιος ήταν καλύτερος στη διαδικασία, το κορίτσι πήρε θέση, και στον άλλον δεν άρεσε αυτό
που είπε, και έγινε πολύ επιθετικός και τη χτύπησε επειδή
τον πρόσβαλε […] η κοπέλα αντέδρασε όταν μας άκουσε να
μαλώνουμε και άρχισε να λέει ότι τη βλέπουμε σαν αντικείμενο και τσακωνόμαστε γι’ αυτό. Δεν έπρεπε να πάρει θέση,
ήταν το μεγάλο της λάθος» (Άνδρας, 3).
Τέλος, το προνόμιο του βιασμού ως «ανδρική» πράξη επιβεβαιώνεται
και από τους τρεις κατηγορούμενους.
«Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν κάποιες φυσικές και βιολογικές διαφορές μεταξύ τους. Οι γυναίκες επηρεάζονται πιο
εύκολα και στην περίπτωση της κοπέλας που με κατηγόρησε
για βιασμό, επηρεάστηκε από τον θείο της και κατέθεσε εναντίον μου» (Άνδρας, 1).
«Η γυναίκα δεν μπορεί να βιάσει τον άντρα, γι’ αυτό εδώ στη
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φυλακή υπάρχουν μόνο άνδρες και όχι γυναίκες με αυτήν
την κατηγορία. Μάλιστα, όταν διάβασα κάπου ότι μια γυναίκα
βίασε έναν άντρα, αναρωτήθηκα και είπα «είναι δυνατόν;»
(Άνδρας, 2).
«… [ένας] άνδρας χρησιμοποιεί τη δύναμη του σώματος και
μπορεί να χειριστεί μια γυναίκα διαφορετικά σε αντίθεση με
μια γυναίκα που, επειδή είναι πιο αδύναμη, δεν μπορεί να
βιάσει βάναυσα έναν άντρα» (Άνδρας, 1)
Η σύνδεση της αρρενωπότητας με την ενέργεια και τη δύναμη και της
θηλυκότητας με την παθητικότητα και την υποταγή έχει δημιουργήσει μια
ευρέως αποδεκτή αντίληψη της σεξουαλικότητας στην οποία ο άνδρας
αναμένεται να είναι το ενεργητικό και η γυναίκα το παθητικό υποκείμενο,
δηλαδή ο άνδρας να προσπαθήσει να δελεάσει και παρασύρει και η γυναίκα να παρασυρθεί.
Επομένως, όσο περισσότερα άτομα κοινωνικοποιούνται σε αυτό το
πλαίσιο αναφοράς, τόσο περισσότερο μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τη
σεξουαλικότητα με βάση τις παραπάνω αρχές. δηλαδή μαθαίνουν είτε να
είναι βιαστές είτε θύματα βιασμού. Η παραπάνω άποψη μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο μερικοί άνδρες παραμένουν προσκολλημένοι στις παραδοσιακές και συντηρητικές στάσεις απέναντι στο ρόλο
του φύλου, τόσο πιο πιθανό είναι να εκδηλώσουν επιθετική σεξουαλική
συμπεριφορά.
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Η αρρενωπότητα

Ποια είναι η ουσία του αρσενικού ανθρώπου; Αυθόρμητα σκεφτόμαστε
τη διατύπωση του Ρουσσώ «Το αρσενικό είναι αρσενικό μόνο σε ορισμένες στιγμές της ζωής του, το θηλυκό είναι πάντα θηλυκό, ή τουλάχιστον
σε όλο το διάστημα της νιότης του». Το καθημερινό μας λεξιλόγιο προδίδει τις αμφιβολίες μας, δεδομένου ότι αναφέρουμε την ανδροπρέπεια
σαν αντικειμενικό σκοπό και καθήκον. Το ρήμα χρησιμοποιείται πολύ συχνότερα στην προστακτική παρά στην οριστική. Η υπόδειξη «φέρσου σαν
άνδρας» αποκαλύπτει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυταπόδεικτο και ότι η
ανδροπρέπεια δεν είναι ίσως τόσο φυσική όσο θέλουμε να πιστεύουμε.
Ο ίδιος ο άνδρας και το περιβάλλον του έχουν τέτοια αβεβαιότητα για
τη σεξουαλική του ταυτότητα, ώστε ζητούν αποδείξεις για τον ανδρισμό
του, φράσεις όπως «απέδειξε ότι είσαι άνδρας» αποτελεί μόνιμη προτροπή που δέχεται το ανθρώπινο αρσενικό. Η ανδροπρέπεια δε δόθηκε ως
χάρισμα, πρέπει να κατασκευαστεί, να «παραχθεί». Όπως λέει ο Pierre
Bourdieu «για να επαινέσεις έναν άνδρα, αρκεί να πεις πως ‘είναι άνδρας’», υπογραμμίζοντας την αγωνιώδη προσπάθεια του αρσενικού να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και την οδύνη του όταν δεν τα καταφέρει.
Από τη γέννηση της πατριαρχίας οι άνδρες θεωρούσαν πάντα τους
εαυτούς τους ως όντα προνομιούχα, προικισμένα με κάτι παραπάνω, κρίνουν πως είναι πιο δυνατοί, πιο έξυπνοι, πιο δημιουργικοί, πιο υπεύθυνοι
και αυτό το πιο δικαιολογεί την ιεραρχική τους σχέση με τις γυναίκες γενικά ή τουλάχιστον με τη δική τους. Ο Bourdieu σημειώνει πως «το να είσαι άνδρας, σημαίνει να είσαι εξαρχής εγκατεστημένος σε θέση ισχύος».
Η αρρενωπότητα συχνά ορίζεται από το τί δεν είναι, εστιάζοντας κυρίως στα στοιχεία της θηλυκότητας. Ο ανδρισμός δεν είναι απόρροια του
βιολογικού φύλου του άνδρα αλλά αποτελεί το κοινωνικό γένος, το σύνολο δηλαδή των συμπεριφορών που τον ορίζουν και τον διαχωρίζουν από
το άλλο φύλο. Η ανδρική ταυτότητα δομείται με χαρακτηριστικά όπως
είναι η σωματική δύναμη, η προσωπική ελευθερία και ταυτίζεται με παραδοσιακές αντιλήψεις και αξίες για τις έμφυλες σχέσεις.
Τα φεμινιστικά, ανδρικά κινήματα όπως και οι νέοι κλάδοι των ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών επιστημών στις Δυτικές κοινωνίες τον
τελευταίο αιώνα, οδήγησαν στην επανεξέταση της αρρενωπότητας, από
το σχηματισμό ως την καθιέρωση του στην κορυφή των πατριαρχικών
κοινωνιών. Η μελέτη του ανδρισμού θέτει σε κριτική τη μελέτη του φύλου ως σχέσης μεταξύ ανδρών και γυναικών που εισάγει τη σχέση του
ανδρισμού με την τάξη, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία και την
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εθνική ταυτότητα, αναδεικνύοντας την κεντρικότητα του ζητήματος της
εξουσίας στην ιστορία του ανδρισμού.
Οι περισσότερες θεωρίες για τον «ανδρισμό» και για τη «θηλυκότητα» ως κοινωνική κατασκευή επικεντρώνονται στην διαπαιδαγώγηση και
στην επικοινωνία του πολύ μικρού παιδιού, με τους γονείς του, το σχολικό περιβάλλον και την περιβάλλουσα κοινωνία (Μαραγκουδάκη, 2005).
Οι παράγοντες αυτοί υπεισέρχονται, λοιπόν, στη βασική συγκρότηση της
προσωπικότητας του άνδρα και της γυναίκας (Νικολάου, 2009).
Ειδικότερα, όμως, η «κυρίαρχη ανδρική ταυτότητα και η επίδρασή της
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των αρρένων μαθητών κατά τη διάρκεια
της σχολικής τους ζωής δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Φαίνεται τα αγόρια
να υφίστανται πιέσεις να εκπληρώσουν τις προσδοκίες για τη συγκρότηση μιας στέρεης ανδρικής ταυτότητας μέσα σε ένα περιβάλλον όπως το
σχολείο όπου η ακαδημαϊκή «επιτυχία» και επιμέλεια είναι έννοιες ταυτισμένες με τη γυναικεία ταυτότητα (Renold, 2001).
Η κοινωνία εφαρμόζει ένα πολύ αυστηρό σύστημα έμφυλης επιτήρησης, μέσα από το οποίο διδασκόμαστε ποιες συμπεριφορές θεωρούνται
αρμόζουσες για το φύλο μας και άρα πριμοδοτούνται και ποιες ανάρμοστες και άρα επισύρουν χλεύη, απαξίωση ή τιμωρία - για τα δε αγόρια η
επιτήρηση είναι ακόμη αυστηρότερη. «Οι γονείς, ειδικά οι πατέρες, ανταμείβουν τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια, όταν αυτά εμφανίζουν
τυπικές έμφυλες συμπεριφορές στο παιχνίδι. Επίσης, τιμωρούν τα αγόρια
πιο αυ- στηρά από τα κορίτσια, όταν αυτά παρεκκλίνουν από τις επιβαλλόμενες έμφυλες νόρμες» (McCreary, 1994).
Η έννοια της βίας και το περιεχόμενο της τροποποιείται από εποχή σε
εποχή, από κουλτούρα σε κουλτούρα, από περιοχή σε περιοχή, αλλά και
με βάση το φύλο. Η μέχρι τώρα κοινή έννοια της βίας αποτελεί η
«κάθε μορφή συμπεριφοράς ενός ατόμου το οποίο με πρόθεση απειλεί ή προξενεί φυσική ή ψυχολογική βλάβη σε τρίτο άτομο ή και στον εαυτό του». Τον πιο σημαντικό παράγοντα στον παραπάνω ορισμό αποτελεί,
όμως, η κοινω- νική πρόσληψη αυτής της συμπεριφοράς. Όπως εύστοχα
έχει διατυπωθεί «ακόμη και ο σκύλος αντιλαμβάνεται εάν κάποιος σκόνταψε πάνω του ή τον κλώτσησε» (Καρύδης, 2008).
Πράξεις οι οποίες θεωρούνταν εγκλήματα, βασίζονται στις κεντρικές
αξίες του κοινωνικού συνόλου (Κουτσελίνης, 2002). Ιστορικά, πράξεις
εγκληματικές θεωρούνται - σύμφωνα με τις θεωρίες της συναίνεσης - οι
πράξεις που αντιβαίνουν τις εκάστοτε κεντρικές αξίες του κοινωνικού
συνόλου, ωστόσο, οι ίδιες πράξεις αποποινικοποιούνται μέσα στο χρόνο
(Δασκαλάκης, 1985). Με λίγα λόγια, το ποιες πράξεις χαρακτηρίζουμε ως
εγκληματικές «εξαρτάται από τις κυρίαρχες ομάδες που επιβάλλουν τα
συμφέροντα και τις αξίες τους και παγιώνουν την επικυριαρχία τους με
κανόνες δικαίου με τους οποίους κατοχυρώνονται αυτά τα συμφέροντα
και οι αξίες» (Δασκαλάκης, 1985).
Σύμφωνα με τη συγκρουσιακή θεωρία, το έγκλημα αποτελεί κοινωνική κατασκευή που δομείται μέσα από μια διαδικασία εγκληματοποίησης
κατά την οποία ο ποινικός νόμος απονέμει την ιδιότητα του εγκλήματος
σε ορισμένες συμπεριφορές και την ταυτότητα του εγκληματία σε ορι70
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σμένα πρόσωπα. Τα αντικείμενα του ποινικού νόμου είναι τα συμφέροντα των ομάδων που έχουν την εξουσία να επηρεάζουν την διαδικασία
εγκληματοποίησης, κυρίως στην πρώτη φάση της αναγωγής της συμπεριφοράς σε έγκλημα (Δασκαλάκης, 1985). Επομένως το έγκλημα είναι ορισμός συμπεριφοράς, εγκληματίας αυτός που «ετικετάρεται» ως τέτοιος ή
αυτός στον οποίο απονέμεται αυτή η κοινωνική ταυτότητα (Δασκαλάκης,
1985).
Μέχρι τη δεκαετία του 70’ οι επιστήμες που ασχολούνταν με τη βία
των φύλων, προσπαθούσαν να εξηγήσουν μόνο την «αντρική» βία, και οι
γυναίκες έμεναν εκτός «σφαίρας» του ενδιαφέροντος τους (Αποσπόρη,
2006). Από τη δεκαετία του 70’ και μετά, γυναικεία κινήματα κατάγγειλαν τη βία κατά των γυναικών και αγωνίστηκαν για την αναγνώριση όλων
των μορφεών βίας κατά των γυναικών, όπως η κακοποίηση από το σύζυγο/σύντροφο (σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική, λεκτική),
η παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/
οικονομική εκμετάλλευση, ο βιασμός και η σεξουαλική παρενόχληση στο
χώρο εργασίας (Maruani, 2006: 196).
Δεκαετίες τώρα η εγκληματική συμπεριφορά είχε συνδεθεί με το ανδρικό φύλο και την «ανδρική» βία. Αναφορές, δημοσιεύσεις και έρευνες γύρω από το «έγκλημα» αντανακλούσαν όλες ένα σύστημα αξιών
στο οποίο κυριαρχούσε ο ρόλος του άνδρα. Το ζήτημα της σύνδεσης του
ανδρισμού με την εγκληματική συμπεριφορά των ανδρών έχει διατυπωθεί σε διάφορες συζητήσεις της εγκληματολογικής σκέψης όχι μόνο
στον παρελθόν αλλά και πρόσφατα. Ο πρώτος που επιχείρησε τη σύνδεση του ανδρισμού με την εγκληματική συμπεριφορά ήταν ο Parsons
που ισχυρίστηκε ότι ο ανδρισμός ήταν εσωτερικοποιημένος κατά τη διάρκεια της εφηβείας και οδηγούσε συχνότερα τα αγόρια στην εκδήλωση
παραβατικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα κορίτσια. O Sutherland
εξετάζοντας τα στοιχεία του ανδρισμού υποστήριξε ότι τα αγόρια μαθαίνουν να είναι «τραχέα και σκληρά» καθιστώντας τα έτσι πιθανότερους
εγκληματίες (Krienert, 2003).
Η έννοια του ανδρισμού είναι μια «αόριστα ορισμένη» κοινωνική κατασκευή (Αποσπόρη, 2006), που αποσκοπεί στο να εξηγηθούν οι ανδρικοί
ρόλοι σε ένα δεδομένο χώρο και χρόνο και συνδέεται κυρίως με την
υποδεέστερη θέση των γυναικών. Ο πιο διακριτός τύπος ανδρισμού είναι
ο ηγεμονικός δηλαδή ένας ανδρισμός που περιλαμβάνει άτομα που «κατέχουν θέσεις εξουσίας και πλούτου», και την ίδια στιγμή «νομιμοποιούν
και αναπαράγουν τις κοινωνικές σχέσεις που δημιούργησαν την κυριαρχία τους» (Carrigan, Connell & Lee, 1985).
Σύμφωνα με τον Bourdieu, στο αντρικό πρότυπο, η αντρική κυριαρχία αποτελεί πρωτίστως ένα είδος συμβολικής κυριαρχίας. Δηλαδή, δεν
επιβάλλεται, αποκλειστικά και μόνο με όρους φυσικής βίας και εξαναγκασμού αλλά επιβάλλεται έμμεσα μέσω της σωματοποίησής τους. Ως
σωματοποίηση και ενσωμάτωση της κυριαρχίας, «εννοείται η ενσάρκωση
των έμφυλων ταυτοτήτων σε έξεις, οι οποίες διαφοροποιούνται σύμφωνα με την κυρίαρχη αρχή διαίρεσης των φύλων και έχουν ως συνέπεια
τα έμφυλα υποκείμενα να αντιλαμβάνονται και να βιώνουν τον κόσμο
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διαφορετικά, σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες αυτές έξεις» (Παναγιωτόπουλος, 2007). Τη συντριπτική πλειοψηφία των εγκλημάτων βίας
διαπράττουν άνδρες, που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 20-45 ετών
(Καρύδης, 2008). Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με την ανδροκρατική κοινωνία και την αντίστοιχη επιτέλεση του ανδρικού ρόλου, της ανδρικής
ταυτότητας (Μπούνα, 2019).
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Σκέψεις περί βιασμού

«Ο άνδρας δεν ορίζεται ποτέ από την πατρική ικανότητα ή από τη σημασία των μυών του. Η γυναίκα αμέσως συνδέεται με το σώμα της ενώ
έχει απελευθερωθεί από αυτό. Η μητρότητα είναι η μοίρα της ενώ η πατρότητα είναι επιλογή» (Μπαντέντερ, 2005). Πολλοί κοινωνιολόγοι και
ανθρωπολόγοι επαναλαμβάνουν απελπισμένα το ίδιο συμπέρασμα, ότι η
ανδρική υπεροχή, φυσική ή πολιτισμική, είναι παγκόσμια. Και δεν πρέπει
να ξεχνάμε και το ανάλογο επακόλουθο: οι γυναίκες είναι παντού και
πάντα σε υποδεέστερη θέση, είναι δηλαδή, στην πραγματικότητα, ή σε
λανθάνουσα κατάσταση, θύματα.
Εδώ και αρκετά χρόνια ο αμερικανικός ριζοσπαστικός φεμινισμός
προσέγγιζε τη σεξουαλική βία μέσω των ερευνών και των βιβλίων που
έχουν εκδοθεί για το θέμα. Συγκεκριμένα το πρώτο βιβλίο που αφορούσε
το βιασμό της Brownmiller (1975), υποστηρίζει πως ο βιασμός δεν είναι
παρά ένα συνειδητό μέσο εκφοβισμού, μέσω του οποίου όλοι οι άνδρες
επιβάλλουν σε όλες τις γυναίκες το συναίσθημα του φόβου.
Η ανδρική κυριαρχία στηρίζεται στην εξουσία των ανδρών, που συμπεριφέρονται στις γυναίκες σαν να επρόκειτο για σεξουαλικά αντικείμενα.
Αυτή η εξουσία, υποστηρίζουν πως ξεκίνησε με τον βιασμό (Mac Kinnon,
1987). Ένας κόσμος «ανδρικών αξιών» έχει δικαιολογήσει το βιασμό με
το «φυσιολογικό επιθετικό ανδρισμό» των ανδρών και τη «μαζοχιστική
παθητικότητα των γυναικών». To 1978 η δίκη στην Εξ- αν- Πρόβανς τριών βιαστών υπήρξε αποκαλυπτική για μια ολόκληρη κοινωνία, χάρη σε
αυτή τη δίκη άρχισε να υποστηρίζεται ότι τα ψυχολογικά τραύματα κάνουν πολύ περισσότερο χρόνο να επουλωθούν από ο,τι τα σωματικά. Ο
πόνος που δεν λαμβάνεται υπόψη ή αποκρύπτεται, είναι αναπόδραστος
(Μπαντέντερ, 2005). Μετά από αυτή τη δίκη ο βιασμός επανακαθορίζεται
και αλλάζει χαρακτήρα. Ο νόμος της 23ης Δεκεμβρίου 1980 ορίζει «Κάθε
πράξη σεξουαλικής διείσδυσης, οιασδήποτε φύσεως, που διαπράττεται
σε βάρος άλλου με βία, με εξαναγκασμό ή αιφνιδιασμό, συνιστά βιασμό»
(Άρθρο 332 του παλιού Ποινικού Κώδικά).
Διαφάνεια και συναίνεση, δύο όροι που συνδέονται. Η συναίνεση στη
σεξουαλική πράξη συνεπάγεται τη διαφάνεια και την καθαρότητα του
αιτήματος. Τα πάντα πρέπει να λέγονται, να είναι σαφή. Υποχώρηση δε
σημαίνει συναίνεση, μας έμαθαν, η παραμικρή ψυχολογική πίεση καθιστά
αμέσως τη σεξουαλικότητα αθέμιτη. Πρόκειται για έναν άλλον τρόπο να
μιλήσει κανείς για το βιασμό. Εξ ου και η τεράστια σημασία που δίνεται
στο νόημα των λέξεων. Η φεμινιστική ορολογία είναι αστείρευτη σχετικά
με το «όχι» και το «ναι». Αναλύονται όμως μόνο οι δύο περιπτώσεις και
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όχι η περίπτωση του «ναι που θέλει να πει όχι» κανείς δεν ενδιαφέρεται
γι αυτήν την περίπτωση.
Ο αρσενικός κυνηγός μπορεί να προσποιηθεί ότι δεν άκουσε και να
ασκήσει διαφόρου είδους πιέσεις, αν πρόκειται για σωματικές πιέσεις,
αν κάνει χρήση της δύναμης του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται
για βιασμό, ωστόσο και οι ψυχολογικές πιέσεις δεν είναι λιγότερο δυσάρεστες, αφορούν αυτό που λέμε «μη βίαιο σεξουαλικό εξαναγκασμό».
Για παράδειγμα, ο άνδρας, μπορεί να βάλει τέλος στη σχέση τους αν
δεν κάνει έρωτα μαζί του. Της λέει ότι είναι ψυχρή και άλλα. Αν υποταγεί
στα επιχειρήματα του, πρόκειται για ένα «ναι» που θέλει να πει «όχι». Η
γυναίκα υποχώρησε και δεν συναίνεσε και βρισκόμαστε ξανά στην προβληματική του βιασμού και σε πατριαρχικές σκέψεις όπως ότι ο άνδρας
«κατακτά» και η γυναίκα «υποχωρεί» σε μια γλυκιά βία (Ηοchart, 1997).
Οι φαντασιώσεις βιασμού αναπαριστάνονται στο φαντασιακό των ανθρώπων με δύο κυρίως σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι το ρομαντικό,
όπου σε αυτό ο άνδρας κυριαρχεί σεξουαλικά στη γυναίκα, η οποία αρχικά δε συναινεί, ενώ θέλει, και εν τέλει είτε εκδηλώνει τη συναίνεση της
είτε αυτό γίνεται με την ακολουθούσα σεξουαλική της ικανοποίηση. Με
αυτή τη φαντασίωση συνήθως το υποκείμενο προσπαθεί να εξουδετερώσει το αίσθημα ενοχής ότι δηλαδή μπορεί να πληγώσει με τη σεξουαλικότητα του τον/την σύντροφο του. Το δεύτερο σενάριο αφορά αυτό του
«πραγματικού βιασμού», η σεξουαλική ικανοποίηση σε αυτή την περίπτωση συνδέεται με το φόβο, τον πόνο, τη σωματική βία, τραυματισμό που
προέρχεται από την άσκηση βίας σε βάρος του σεξουαλικού συντρόφου
χωρίς τη συναίνεσή του. Η πραγματοποίηση αυτής της φαντασίωσης αποτελεί το έγκλημα του βιασμού (Bader, 2003). Στις ρομαντικές φαντασιώσεις «βιασμού» έχουμε μάλλον να κάνουμε με έναν «μη βιασμό» με
την ποινικοδικαιική έννοια του όρου, μιας και στο «σενάριο» υφίσταται
τελικά το στοιχείο της συναίνεσης (Horeck, 2004). Αυτό το παιχνίδι του
«ναι» και του «όχι», αναπαράγει την ιδέα ενός πολιτισμού ενοχών και
ταυτόχρονα αναζήτησης σεξουαλικών ρόλων κυριαρχίας και υποταγής,
δημιουργώντας εν δυνάμει προβλήματα ερωτικής επικοινωνίας μεταξύ
των φύλων και συνεπακόλουθα, σεξουαλικής βίας (Τσιγκρή, 1996).
Το ερώτημα κάποιων είναι γνωρίζοντας τις φαντασιώσεις κάποιου,
μπορούμε να πιθανολογήσουμε μελλοντικές παράνομες πράξεις; Είναι
τέτοια η πολυπλοκότητα των συστημάτων ατομικού και κοινωνικού ελέγχου που μεσολαβούν μεταξύ φαντασίας και πράξης, ώστε να καθιστούν
οποιοδήποτε εγχείρημα ανίχνευσης της προεγκληματικής επικινδυνότητας «λόγω φαντασίωσης» άτοπο αλλά και επικίνδυνο για τα ατομικά δικαιώματα (Αλυγιζάκης & Πανούσης, 2008).
Το παράλογο είναι ότι καλλιεργείται και η αντίληψη, μύθος ότι «στις
γυναίκες αρέσει να βιάζονται». Ο πανεπιστημιακός ερευνητής, Μ. Αμίρ
(1971) αναφέρει «…δεν πιστεύω ότι έστω και μία γυναίκα από αυτές που
πήρα συνέντευξη ήθελε να βιαστεί». Αναμφίβολα ο βιασμός είναι η μεγαλύτερη καλλιεργημένη κοινωνικά, ανδρική φαντασίωση, γεγονός που
μας αποκαλύπτεται μέσω της λογοτεχνίας, τον κινηματογράφο αλλά και
το τραγούδι (Medea & Thompson, 1976). To ζήτημα είναι ότι έχει διαπε74
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ράσει και κανονικοποιηθεί και στις γυναίκες με κάποιες να τον αποδέχονται και να αποκτούν τη ψυχολογία της «βιασμένης», της γυναίκας που
«τρέμει» το ενδεχόμενο του βιασμού της και γι’ αυτό είναι ανίκανη να
αντιμετωπίσει το βιαστή της. Έτσι όμως ο βιασμός καταλήγει να θεωρείται «αναγκαίο κακό» (Παπαρρήγα- Κωσταβάρα, 2007).
Ο βιασμός ως ένα έγκλημα με κίνητρο τη σεξουαλική ικανοποίηση του
δράστη έχει πάψει να υπάρχει. Οι απόψεις της θεωρίας καταλήγουν πως
βιασμός είναι μια πράξη έσχατης βίας, όπου η γενετήσια πράξη χρησιμοποιείται ως μέσο, δηλαδή ο βιασμός ως μία «συνολική επίθεση» εναντίον
του ατόμου που επηρεάζει σε ακραίο βαθμό τη σωματική, ψυχολογική
και κοινωνική του ταυτότητα (Τσιγκρή, 1996). Ο αμοιβαίος αγώνας για
εξουσία, η άσκηση αυτής μέσω της βίας και ο δημόσιος εξευτελισμός της
γυναίκας από άνδρες που έχουν μάθει να αποδεικνύουν και ταυτόχρονα
να επιδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο την κοινή τους κυριαρχία αποτελούν
κίνητρα του ομαδικού βιασμού (Αλυγιζάκης & Πανούσης, 2008).
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Αντί επιλόγου 1

− Ο σύντροφός σου έχει την τάση να ασκεί αρνητική κριτική σε
οτιδήποτε αφορά τη ζωή σου και τις επιλογές σου; (π.χ. κοινωνικές επαφές, εργασία, ντύσιμο).
− Σου μιλά υποτιμητικά είτε όταν είστε οι δυο σας, είτε δημοσίως;
− Αποκόβει την επικοινωνία και το διάλογο για να σε τιμωρήσει;
− Υπάρχουν στιγμές που εκδηλώνει ζήλια σε υπερβολικό βαθμό
και χωρίς εμφανή λόγο;
− Δηλώνει πως θέλει να είσαι διαθέσιμη μόνο για αυτόν και έχετε
αποκοπεί από φίλους, γνωστούς και συγγενείς;
− Σε εκφοβίζει πως αν τον πιέσεις ή αν εκφράσεις κάποιο παράπονο θα σε παρατήσει και θα αναζητήσει άλλες ερωτικές συντρόφους;
− Απειλεί πως θα σε χτυπήσει ή ότι θα σε βλάψει αν αρνηθείς
κάτι για αυτόν ή αν διαφωνήσεις μαζί του;
− Έχει εκτελέσει τις απειλές του και στη συνέχεια ζητά συγνώμη;
− Θεωρεί πως εσύ είσαι υπέυθυνη για τις εκρήξεις του και πως αν
τον καταλάβαινες δε θα αναγκαζόταν να σου φερθεί άσχημα;
− Αδιαφορεί για την κάλυψη των συναισθηματικών σου αναγκών,
αλλά απαιτεί να έχετε σεξουαλικές επαφές όποτε εκείνος επιθυμεί;
− Απαιτεί να έχει τον έλεγχο των οικονομικών σου/ αδιαφορεί για
πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις σας και ζητά από σένα να τις
καλύψεις;
− Σου έχει ζητήσει να μην εργάζεσαι παρά τη θέλησή σου και διαχειρίζεται αυτόνομα τα οικονομικά του σπιτιού σας, χωρίς να
σε ενημερώνει;
Αν στις παραπάνω ερωτήσεις έχεις απαντήσει έστω σε μία ερώτηση
θετικά, τότε πολύ πιθανό να βρίσκεσαι σε μια ερωτική σχέση που υπάρχει βία. Η βία μπορεί να εκφραστεί με πολλές και διαφορετικές μορφές
όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο. Μερικές μορφές βίας με σχετικά
παραδείγματα είναι οι ακόλουθες:

Λεκτική βία
«Οι βρισιές του ακουγόταν σε όλη τη γειτονιά. Μια μέρα η γειτόνισσα θορυβήθηκε και κάλεσε την Αστυνομία. Εμφανίστηκε στους Αστυνομικούς
1. Σ
 υντάχθηκε από τη Σχολική ψυχολόγο, Γεωργία Κιζιρίδου
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ήρεμος και τους είπε πως έχουμε μπλέξει με τρελούς γείτονες και πως
ήταν ένα συνηθισμένο καυγαδάκι ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι Αστυνομικοί
επέμεναν να με δουν και μένα και να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του συζύγου. Με κοίταξε άγρια κι εγώ αναγκάστηκα να συμφωνήσω μαζί του»
Η εν λόγω μορφή βίας εκφράζεται μέσα από υποτιμητικά σχόλια, βρισιές
και φωνές που κύριο στόχο έχουν να ταπεινώσουν το θύμα και να μειώσουν
την αυτοεκτίμηση της γυναίκας που τα δέχεται. Επίσης, μορφή λεκτικής βίας
μπορεί να είναι τα κατ’ εξακολούθηση ψέματα προς τη σύντροφο, τα οποία
στοχεύουν στο να δημιουργήσουν συναισθηματική αστάθεια και αβεβαιότητα στη γυναίκα, άρα και τη μειωμένη κριτική της αντίληψη. Σε περίπτωση
που αντιπαρατεθεί η γυναίκα και τον φέρει αντιμέτωπο με τα λεγόμενά του,
πιθανό να αρνηθεί τα όσα έχει ήδη πει ή θα προβάλει τη δικαιολογία ότι
παρεξηγήθηκαν τα λεγόμενά του. Έτσι, καταφέρνει να ενισχύει την εγωκεντρική του αντίληψη και να ασχολείται η σύντροφος μαζί του.2

Να θυμάσαι:
Δεν είσαι εσύ υπεύθυνη για τη βίαιη συμπεριφορά του
συντρόφου σου. Σε καμία περίπτωση δεν τον προκαλείς,
ούτε τον αναγκάζεις να σου φερθεί εχθρικά. (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συναιθηματική/ ψυχολογική βία
Πρόκειται για μια σύνθετη έκφραση βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο ζευγάρι, αφού εκδηλώνεται με πολλαπλούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τρόποι:
1. Έλεγχος: «Ήμουν έξω με συναδέρφους και πήρε πάνω από 60 φορές τηλεφωνο για να βεβαιωθεί ότι δεν τον απατάω. Απαιτούσε κάθε
φορά να του δίνω λογαριασμό για το τι βλέπω εκείνη την στιγμή μπροστά
μου με κάθε λεπτομέρεια. Άλλες φορές κάνει εφόδους για να ελέγξει τα
άτομα της παρέας και φεύγει».
Ο βίαιος άντρας συνηθίζει να θέλει να ελέγχει κάθε έκφανση της
ζωής της συντρόφου του με το πρόσχημα ενδεχομένως να την προστατέψει από πιθανούς κινδύνους. Στην πραγματικότητα επιδιώκει να χειραγωγήσει συναισθηματικά το άλλο άτομο με απώτερο σκοπό την απουσία
κριτικής ικανότητας και τη συναισθηματική του αποστράγγιση. Εκτιμά
πως μόνο ο ίδιος είναι ικανός να λαμβάνει αποφάσεις για τη ζωή της συντρόφου του, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Στην πραγματικότητα,
συγχέεται το ενδιαφέρον με την συνταύτιση και τη συνεξάρτηση. Ουσιαστικά, σταδιακά η σύντροφος παύει να έχει ατομική βούληση και χάνεται
η ατομικότητα. Πολύ πιθανό να χρησιμοποιείται συχνά η έκφραση: «Εγώ
γνωρίζω καλύτερα από σένα».3
2. H
 irigoyen, M. – F. (2005). Η κακοποιημένη γυναίκα. Η βία μέσα στο ζευγάρι. Επιμ.: Γ.
Κασαπίδης, Μτφρ.: Μ. Λυκούδης. Αθήνα: Πατάκης.
3. Sharp, E. A. & Keyton, K. (2016). Caught in a bad romance? The negative effect in
normative dating and marital ideologies on women’s bodies. Sex roles, 75, 15-27.
Doi: 10.1007/s11199-016-0610-5.
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2. Απομόνωση: «Μου ζήτησε να μην ξαναβγώ με τη συνάδερφο από
τη δουλειά, γιατί είναι ελεύθερη και θα με παρασύρει. Θεωρεί πως όταν
βγαίνουμε αναζητούμε μαζί συντρόφους, ενώ κατί τέτοιο σίγουρα δεν
ισχύει. Δε θέλει να ακούσει κουβέντα. Είπε πως πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στην οικογένειά μας και στη φίλη μου. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά
επιεδή απειλούσε πως θα δείρει τη φίλη μου, δεν ξαναβγήκα μαζί της».
Είναι συχνό φαινόμενο να επιδιώκει ο άντρας την αποκλειστικότητα στο χρόνο της γυναίκας και τη σταδιακή της αποκοπή από το συγγενικό και φιλικό της κύκλο. Ενδεχομένως να εκφράζει παράπονα για το
πνευματικό επίπεδο της πατρικής της οικογένειας ή και να προσπαθεί να
μειώσει το φιλικό της πλαίσιο μέσα από υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς.
Συγκεκριμένα, μια συμβουλευόμενη ανέφερε πως ο σύντροφός της της
είχε ζητήσει να διακόψει τις επαφές της με μια φίλη της, γιατί του φαινόταν πολύ χειραγωγημένη και μπορεί να την παρέσερνε με τις φεμινιστικές της ιδέες. Με το χρόνο η γυναίκα απομονώνεται και ως αποτέλεσμα
αυτού εξαρτάται πλήρως από το σύντροφό της. Στην εν λόγω περίπτωση
γίνεται σύγχυση της αγάπης με τη συναισθηματική εξόντωση του άλλου.
Σε μια ισότιμη συντροφική σχέση και τα δύο μέλη νιώθούν ασφάλεια να
εκφραστούν ελεύθερα και να διατηρήσουν την ατομικότητά τους χωρίς
να απειλείται η βιωσιμότητα της μεταξύ τους σχέσης.4
3. Παθολογική ζήλια: «Ζηλεύει τον κάθε άντρα που μιλάω. Προχθές
συναντήσαμε τυχαία έναν παιδικό μου φίλο και αυθόρμητα τον αγκάλιασα
και τον φίλησα σταυρωτά, γιατί χάρηκα που τον έβλεπα μετά από τόσο
καιρό. Μπροστά στο φίλο με έσπρωξε δυνατά κι έπεσα στη μέση του
δρόμου. Είπε πως έχει καταλάβει από καιρό πως κάτι συμβαίνει ανάμεσά
μας και πως έκανε αρκετή υπομονή μαζί μου. Ντράπηκα πολύ και δεν
ήξερα πώς να δικαιολογηθώ στο φίλο. Νομίζω πως με κοίταξε με οίκτο ο
φίλος μου και σοκαρισμένος έφυγε».
Το φαινόμενο της ακραίας έκφρασης της ζήλιας έχει χαρακτηρισθεί ως
«Σύνδρομο του Οθέλλο» με αφορμή τον σαιξπηρικό ήρωα που στο τέλος
σκότωσε την ερωμένη του γιατί δεν άντεχε την ιδέα της απάτης. Υπάρχει
περίπτωση η έντονη κτητικότητα και οι σκηνές ζηλοτυπίας να μπερδευθούν
με την υπερβολική έκφραση έρωτα. Ωστόσο, η έντονη ζήλια ενέχει στοιχεία ελέγχου και μη ισοτιμίας στη σχέση5. Το ζητούμενο σε μια συντροφική
σχέση είναι η εμπιστοσύνη και η κατανόηση μέσα από το διάλογο και όχι ο
συναισθηματικός ευνουχισμός της ύπαρξης της συντρόφου. Επομένως, η
έντονη ζήλια δε σχετίζεται με τον έρωτα και την αγάπη.6
4. Εκφοβισμός και απειλές: «Πολλές φορές με απειλεί πως θα με παρατήσει και θα αναζητήσει σε άλλες γυναίκες σεξουαλική κάλυψη, αφού
4. K
 ast, V. (2008). Θύτες και θύματα. Πότε, γιατί και πώς αλλάζουν οι ρόλοι. Η διαδικασία απελευθέρωσης από την αμοιβαία εμπλοκή. Επιμ.: Α. Γραμμένου, Μτφρ.: Κ.
Φουντουλή. Αθήνα: Θυμάρι
5. Όπως υποσημείωση 2.
6. Lancer, D. (2020). Healthy love vs. addiction: 10 signs of addictive love. Learn the
difference between lust, love and addiction. Available on-line at: https://www.
psychologytoday.com/intl/blog/toxic-relationships/202005/healthy-love-vsaddiction-10-signs-addictive-love.
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εγώ είμαι ανίκανη να τον ικανοποιήσω. Άλλες φορές όταν του ζητάω να
χωρίσουμε μου απαντάει χαιρέκακα πως τέτοια που είμαι κανένας δε θα
με ανεχθεί».
Οι απειλές μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητας με στόχο την υποτίμηση και την υποταγή της συντρόφου. Το πρόσχημα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι ότι ο άντρας – θύτης φέρεται
με αυτό τον τρόπο για να νουθετήσει τη σύντροφό του. Άλλες φορές
μπορεί να προβάλει τη δικαιολογία ότι αναγκάζεται να φερθεί με βίαιο
τρόπο, γιατί τον οδηγεί η προκλητική συμπεριφορά της συντρόφου. Στην
πραγματικότητα το κίνητρο είναι μέσα από τη δεσποτική και αυταρχική
του συμπεριφορά να καθυποτάξει τη γυναίκα – θύμα και να επιβληθεί σε
αυτήν και στην προσωπικότητά της, ώστε για να έχει την αίσθηση παντοδυναμίας εντός της σχέσης.7
5. Αδιαφορία στο αίτημα της τρυφερότητας/ Σεξουαλική βία: «Κάθε
φορά που επιστρέφει από τη δουλειά έχει την απαίτηση να έχουμε σεξουαλικές επαφές. Οι επαφές μας δεν έχουν ίχνος τρυφερότητας πλέον.
Νιώθω σαν σκεύος που με χρησιμοποιεί και με πετά όποτε το θελήσει.
Κάθε φορά που προσπαθώ να συζητήσουμε για αυτό είτε αποφεύγει με
το πρόσχημα των πολλών υποχρεώσεων, είτε με κοροϊδεύει και μου λέει
να σταματήσω να κάνω σαν κοριτσάκι»
Οι σεξουαλικές επαφές στην περίπτωση αυτή δεν στοχεύουν στο μοίρασμα και στην αμοιβαία ικανοποίηση των συναισθηματικών και σωματικών αναγκών, αλλά την υποτίμηση της γυναίκας και την εκμετάλλευση
του σώματός της ως αντικείμενο. Με λίγα λόγια, η γυναίκα – θύμα αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία του άντρα που έχει ως αποστολή την άμεση
ικανοποίησή του ως υποχρέωσή της. Επομένως, ο στόχος είναι και η ταπείνωση, ακόμα και η εκμηδένιση της γυναίκας, αφού θεωρείται αναφέρετο δικαίωμα του άντρα να ικανοποιείται από τη γυναίκα. Δεν είναι λίγες
οι φορές που ακόμα και εντός γάμου υπάρχουν περιστατικά βιασμού ή
και εξαναγκασμού της γυναίκας σε σεξουαλικές πράξεις που δεν επιθυμεί. Σε αυτό το σημείο η σεξουαλική βία μπορεί να συνδυαστεί με την
ψυχολογική, δηλώνοντας ο άντρας πως αν δεν τον ικανοποιήσει η γυναίκα όπως ο ίδιος φαντασιώνεται, θα την παρατήσει. Επίσης, συχνή είναι
και η λεκτική βία με την εκφορά βωμολοχιών και υποτιμητικών σχολίων,
θέλοντας να μειώσουν τη θυληκότητα και τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Σε μια μη βίαιη σχέση, κυριαρχεί ο διάλογος με στόχο το ζευγάρι
να συναποφασίσει για τη σεξουαλική του ζωή. Τόσο ο άντρας, όσο και η
γυναίκα έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να
διαφωνήσουν και να συναποφασίσουν για την ολόπλευρη ικανοποίηση
και των δύο.8
6. Οικονομική και χρηματική πίεση: «Ο άντρας μου θεωρεί πως η δουλειά της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι κι ότι ο άντρας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της οικογένειας. Παρόλο που έχω σπουδάσει ήταν
7. Ό
 πως υποσημείωση 5.
8. Σουλή, Σ. (2019). Αθέατη βία. Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει. Οδηγός αυτοβοήθειας
για κάθε γυναίκα. Αθήνα: Άνεμος εκδοτική.
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κάθετος στο ότι δεν έπρεπε να δουλέψω και να αφιερωθώ στην ανατροφή των παιδιών. Τις προάλλες που μαλώσαμε πήρε κάποια πράγματά μου
που αγόρασα πρόσφατα και φώναξε πως ό,τι έχω είναι δικό του, γιατί το
αγόρασα με δικά του χρήματα. Πολλές φορές όταν προηγείται καυγάς,
την επόμενη μέρα δεν αφήνει χρήματα και δεν έχω τίποτα στο ψυγείο.
Μόνο αν του περάσει ο θυμός, αφήνει χρήματα, αδιαφορώντας πώς τα
βγάζω πέρα με τα παιδιά».
Το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη την καθιστά ευάλωτη, εξαρτημένη και αδύναμη, γεγονός που εκμεταλλεύεται ο
βίαιος άντρας για να καθυποτάξει και να ελέγξει τη σύντροφό του που
τη θεωρεί κατώτερή του. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει το αίσθημα της
ανωτερότητάς του, αφού έχει τον έλεγχο της ζωής της η γυναίκας του.
Μια άλλη μορφή ελέγχου είναι να εξαναγκάζει τη γυναίκα ακόμα και στην
πορνεία ή να της επιβάλλει να του δίνει το μισθό της μόλις πληρώνεται,
με το πρόσχημα ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση
του νοικοκυριού. Στην πραγματικότητα, τόσο ο άντρας, όσο και η γυναίκα
έχουν εξίσου το δικαίωμα στην αυτονομία και στην ανεξαρτησία μέσα
από την εργασία τους, αφού έχει φανεί πως η εργασία τις περισσότερες
φορές προσφέρει ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και απόκτηση κοινωνικών
και συναισθηματικών δεξιοτήτων.9 Η εμμονική προσκόλληση σε έμφυλα
στερεότυπα του παρελθόντος με τον άντρα να είναι ο αποκλειστικός κουβαλητής, άρα να συνδέεται η ύπαρξή του με το δημόσιο βίο, ενώ της
γυναίκας η θέση συνδέεται με τον ιδιωτικό βίο και τη φροντίδα της οικογένειας, δείχνει έναν άντρα που δεν έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα
δεδομένα κι ότι ενδεχομένως ελλοχεύει ο ατομικός του φόβος για υποτίμηση από την ανεξάρτητη οικονομικά γυναίκα.10
«Περηφανευόταν πως μου έδωσε λεφτά για να πάω στην αισθητικό
κι ότι θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένη που φροντίζει για όλες τις ανάγκες μου. Η αλήθεια ήταν πως είχε απαιτήσει η μισθοδοσία μου να καταβάλλεται σε κοινό λογιαριαμό και μόνο ο ίδιος είχε κωδικούς πρόσβασης.
Άρα κάλυπτε τα προσωπικά μου έξοδα από τα λεφτά που είχα δουλέψει!»
7. Παρενόχληση μέσω παρακολούθησης: «Λίγο πριν χωρίσουμε έμαθα από μια φίλη μου πως παρακολουθεί τις κινήσεις μου. Έστηνε καρτέρι
έξω από τη δουλειά κι έπαιρνε τηλέφωνο στο πατρικό για να πει στους
γονείς μου πόσο με αγαπάει και πως είμαι άδικη αν τον αφήσω. Ακόμα
και μετά το χωρισμό έρχεται κάτω από το σπίτι μεθυσμένος και κάνει
σκηνή. Έχω γίνει ρεζίλι στη γειτονιά»
Ο άντρας – θύτης δυσκολεύεται να αποδεχθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και λόγω της τάσης του να συγχωνεύεται με το
άλλο άτομο δεν μπορεί να δεχθεί το χωρισμό. Για να μπορέσει να ελέγξει
την κατάσταση, προσπαθεί να παραφυλάει στη ζωή της γυναίκας, εναλλάσοντας τα συναισθήματα της οργής, του φόβου εγκατάλειψης, του άγχους της μοναξιάς, προφασιζόμενος ότι είναι ακόμα ερωτευμένος. Σε
9. Ό
 πως υποσημείωση 1.
10. Γ
 ενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων (2018). Βία κατά των γυναικών. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Οδηγός συμβουλευτικής για τη βία. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι
μόνη. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική γραμματεία ισότητας των φύλων.
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μια ώριμη ενήλικη συντροφική σχέση, η εξάρτηση δεν ταυτίζεται με την
αγάπη και τον έρωτα11.
8. Παθητικο-επιθετικότητα: «Εδώ και τρεις μέρες είναι εξαφανισμένος. Έχει φύγει από το σπίτι και δε σηκώνει το τηλέφωνο. Ανησυχώ. Άλλες φορές κάθεται μέσα στο σπίτι και δεν με κοιτάει, ούτε μου μιλάει.
Είναι ο τρόπος του για να με τιμωρήσει για κάτι που έκανα και δεν του
άρεσε ή για κάποια αντίρρηση που του έφερα.»
Η άρνηση επικοινωνίας λεκτικής και μη λεκτικής είναι μια στάση υποτίμησης προς τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα και αυτο-υποτίμησης. Ο θύτης σε
αυτή την περίπτωση δεν εκφράζει άμεσα και ευθέως την επιθετικότητά
του με καταστρεπτικό τρόπο, όπως στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.
Αντιθέτως, διατηρεί μια ακραία παθητική στάση θέλοντας να τιμωρήσει
το θύμα του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου της συντρόφου του, αντιμετωπίζοντάς την σαν κάτι
υποδεέστερο που δεν έχει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης.12

Σωματική/ φυσική βία
«Με χτυπούσε τόσο δυνατά που από ένα σημείο και πέρα έχασα τον
έλεγχο του σώματός μου. Θόλωσε η όρασή μου κι ένιωσα να τρέχει αίμα
από τη μύτη μου. Ούτε τότε όμως σταμάτησε. Ήταν σαν ένα άγριο ζώο
που δεν μπορούσα με τίποτα να το έλέγξω. Μόνο όταν εκτονώθηκε αρκετά με παράτησε στη μέση του πουθενά, χωρίς να ενδιαφερθεί αν έπαθα
κάτι. Την επόμενη μέρα είπε ότι αν δεν τον προκαλούσα, δε θα αναγκαζόταν να με χτυπήσει»
Η σωματική βία μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, όπως είναι
σπρωξίματα, χτυπήματα, τραβήγματα. Κύριος στόχος είναι η ταπείνωση
του θύματος μέσα από την επίδειξη ισχύος και δύναμης, ώστε να καθυποταχθεί σωματικά και συναισθηματικά. Τις περισσότερες φορές έχει
προηγηθεί λεκτική ή και συναισθηματική/ ψυχολογική βία και η σωματική βία επέρχεται ως επακόλουθο των προηγούμενων βίαιων επεισοδίων. Επομένως, είναι πολύ σπάνιο να εμφανίζεται βίαιο φυσικό επεισόδιο
ως το πρώτο και το μοναδικό επεισόδιο. Η δήλωση ότι τον προκάλεσε
η γυναίκα και αναγκάστηκε να προβεί σε χειροδικία είναι ψευδής, καθώς σε μια συντροφική σχέση είναι απαραίτητα η ατομική διαχείριση
των αρνητικών συναισθημάτων και η διαχείριση των προβλημάτων που
ανακύπτουν μέσα από το διάλογο. Η αδυναμία διαχείριση του θυμού και
της ματαίωσης αποτελεί ατομική δυσκολία και η επίρριψη ευθυνών μέσα
από την αντιστροφή της ενοχής και την προβολή αυτής στη σύντροφο
υποδηλώνει ανώριμη στάση. Υπάρχουν γυναίκες που εντέλει πιστεύουν
πως η άσκηση σωματικής βίας από την πλευρά του συντρόφου τους ήταν
ένα μεμονωμένο περιστατικό ή ότι παρεξήγησαν τις προθέσεις του δρά11. R
 obertson, K. & Murachver, T. (2007). It takes two to tangle: Gender symmetry in
intimate partner violence. Basic and applied social psychology, 29, 109-118. Doi:
10.1080/01973530701331247.
12. Όπως υποσημείωση 2.
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στη και δεν είχε σκοπό να τις βλάψει. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
υποστήριξης και της κλινικής πράξης δεν είναι σπάνιο να ακουστούν τα
παρακάτω επιχειρήματα:
«Δεν ήθελε να με ρίξει από τις σκάλες, απλώς πάνω στον καυγά με
σκούντηξε και παραπάτησα».
«Είναι πότης και το πιοτό τον χαλάει... Τότε είναι που του βγαίνει ο κακός του εαυτός και με χτυπάει. Το άλλο πρωί είναι σα να μην έχει συμβεί
τίποτα. Δείχνει να τα έχει ξεχάσει όλα».
«Η ανεργία τον έχει μεταμορφώσει σε ένα τέρας. Ξέρω πολύ καλά
πως δε θέλει να φέρεται έτσι, αλλά του έρχεται βαρύ να δουλεύω εγώ κι
αυτός να κάθεται στο σπίτι»
Κανένας δεν είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση δύσκολων και αγχογόνων καταστάσεων, παρά μόνο ο ενήλικος εαυτός και όχι οι γύρω
του. Έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις πως ο βίαιος άντρας
που το προηγούμενο διάστημα άσκησε σωματική βία στη γυναίκα, στο
αντίκρυσμα των Αρχών ή ατόμων του οικείου περιβάλλοντος της συντρόφου του να αλλάξει τη συμπεριφορά του και να διατηρήσει ψύχραιμη ή
και χιουμοριστική στάση για να αποφύγει τις συνέπειες της συμπεριφοράς του. Επομένως, είναι ατομική επιλογή ο τρόπος που θα διαχειριστεί ο
καθένας την ψυχοπιεστική συνθήκη που βιώνει σε κάθε συνθήκη και στο
εκάστοτε πλαίσιο13 (Σουλή, 2019).
Με βάση τα παραπάνω γεννάται το ερώτημα αν όλοι οι άνθρωποι είναι εν δυνάμει θύτες και θύματα στο πλαίσιο μιας ερωτικής συντροφικής
σχέσης ή αν υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι που έχουν την τάση να εκφράζουν σαδομαζοχιστικές τάσεις μέσα από το δίπολο της δύναμης/ κυριαρχίας – υποταγής/ εξάρτησης. Παρακάτω, δίνονται πληροφορίες που
αφορούν το προφίλ του θύτη και του θύματος.

13.

Όπως υποσημείωση 7.
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Ο άντρας ως θύτης
«Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Ο πατέρας μου μας έστηνε στον τοίχο όταν
ήμασταν μικροί και μας σημάδευε με την καραμπίνα. Εγώ τουλάχιστον
δεν έφθασα μέχρι αυτό το σημείο».
Εύλογα μπορεί να αναρρωτηθεί κάποιος αν τελικά ο άντρας – θύτης
γεννιέται ή γίνεται. Μήπως στην πραγματικότητα είναι και ο ίδιος θύμα
της πατριαρχικής κουλτούρας στην οποία εκπαιδεύεται από την παιδική
του ηλικία μέσα από τα πρότυπα που λαμβάνει εντός του οικογενειακού
και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου;
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να φέρονται στους άλλους,
όπως έχουν μάθει να τους συμπεριφέρονται οι σημαντικοί άλλοι ή έστω
όπως θυμούνται ότι τους έχουν συμπεριφερθεί αυτοί. Ενδεχομένως, ο θύτης να είναι ένα άτομο που έχει εγκλωβιστεί στα οικογενειακά συμπλέγματα της πατρικής του οικογένειας και να τα μεταβιβάζει και στις δικές
του προσωπικές σχέσεις. Ουσιαστικά μέσα από το ρόλο του θύτη ο ίδιος
καταφέρνει να ταυτιστεί με τον αήττητο καταστροφέα, ο οποίος είναι παντοδύναμος κι εξουσιαστικός. Ο θύτης μέσω της συναισθηματικής υπεραντίδρασης του συναισθήματος του θυμού προσπαθεί να καλύψει το φόβο
που νιώθει για εγγύτητα, η οποία είναι συνυφασμένη με τη συγχώνευση
και τον ατομικό αφανισμό από τη μια και το φόβο εγκατάλειψης από την
άλλη.
Ο φόβος που είναι καλλυμμένος από το θυμό δρα καταστροφικά και
για τα δύο μέλη της σχέσης, αφού υπάρχει ανισότητα και ανισορροπία.
Σε μια ισότιμη συντροφική σχέση κυριαρχεί το δόσιμο και το άνοιγμα στο
άλλο άτομο και όχι ο εκφοβισμός του14. Εκτιμά πως είναι σύμφυτος με τα
αρσενικά κοινωνικά στερεότυπα σύμφωνα με τα οποία η αρσενική φιγούρα είναι επιθετική και ανώτερη από τη θηλυκή φιγούρα, η οποία είναι
κατώτερη κι επομένως οφείλει να είναι υπάκουη κι εξαρτημένη. Εκφράζεται συχνά μέσα από κυνισμό, ειρωνία και σαρκασμό για να εξασφαλίσει
θέση ισχύος μέσα στη σχέση με τη γυναίκα – σύντροφο. Όμως, η επίδειξη δύναμης και ισχύος προκύπτει από ακάλυπτες συναισθηματικές ανάγκες ή από ταύτιση με τα οικογενειακά πρότυπα συμπεριφοράς και όχι
από εσωτερική δύναμη. Άρα, ο θύτης μέσα από τις βίαιες συμπεριφορές
που εκφράζει εντός της συντροφικής σχέσης προσπαθεί να διαχειριστεί
το ατομικό του άγχος, το θυμό του και το φόβο του. Είθισται οι άντρες
– θύτες να έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως ο
έντονος ναρκισσιμός, οι παρανοϊκές ιδέες και η οριακή προσωπικότητα. Ουσιαστικά, πρόκειται για άτομα εγωκεντρικά και ανώριμα συναισθηματικά που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την κάλυψη των δικών τους
αναγκών, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους στη
σύντροφό τους. Ενίοτε μπορεί να εκφράσουν έντονη καχυποψία, λόγω
του φόβου εγκατάλειψης και για αυτό να έχουν κτητική και ζηλότυπη
στάση. Πολλές φορές καταφέρνουν να αποσυντονίσουν το θύμα τους με
τα διπλά επικοινωνιακά μηνύματα και την εναλλαγή στη διάθεσή τους15.
14. Ό
 πως υποσημείωση 1.
15. Kast, V. (2008). Θύτες και θύματα. Πότε, γιατί και πώς αλλάζουν οι ρόλοι. Η διαδι-
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Η γυναίκα – θύμα
«Οι γυναίκες που δέχονται τη βία μέσα στη σχέση είναι συνήθως άτομα
με αδύναμο χαρακτήρα». Η παραπάνω πρόταση διατυπώνεται συχνά στην
καθομιλουμένη, υποδηλώνοντας την παθητική θέση της γυναίκας – θύμα, η
οποία αποδέχεται μοιρολατρικά την όλη κατάσταση. Για την ακρίβεια, υποψήφιο θύμα κακοποίησης είναι η οποιαδήποτε γυναίκα ανεξαρτήτως μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου. Λόγω του ότι κάθε σχέση
έχει τη δική της δυναμική, έτσι και στον κύκλο της βίας αναπτύσσεται μια
δυαδική συμπαιγνία, όπου ο άντρας προσπαθεί να επιβληθεί στη γυναίκα.
Όσο πιο μεγαλό χρονικά το διάστημα που εκτίθεται σε βίαιες συμπεριφορές, τόσο πιο πιθανό είναι να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να ενεργήσει
δυναμικά και αυτοπροστατευτικά, αποχωρώντας από τη σχέση.
Έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά οι γυναίκες – θύματα να προέρχονται
από οικογενειακό πλαίσιο που κυριαρχούσε η βία. Εξωτερικοί παρατηρητές της σχέσης που εντοπίζουν τη βίαιη στάση του άντρα – θύτη προς τη
γυναίκα – θύμα αναρρωτιούνται γιατί δεν εγκαταλείπει η ίδια τη σχέση.
«Μήπως τελικά της αρέσει όλο αυτό που γίνεται;» Πρόκειται για μια
ερώτηση που διατυπώνεται συχνά από τον περίγυρο υπονοώντας ότι η
γυναίκα που δέχεται τη βία έχει στοιχεία μαζοχισμού και απολαμβάνει
να δέχεται σωματικό και ψυχικό πόνο. Η απάντηση είναι ότι το θύμα έχει
υποστεί πολλαπλές τραυματικές εμπειρίες και έχει χάσει τον έλεγχο της
ζωής του. Θεωρεί πως είναι ζήτημα επιβίωσης να διατηρήσει μια παθητική στάση απέναντι στο θύτη, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε
μορφή σύγκρουσης. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνει να αποφεύγει περαιτέρω ναρκισσιστικά πλήγματα στην αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, αν η
γυναίκα έχει υποστεί η ίδια ως παιδί βία από τον πατέρα ή αν ήταν μάρτυρας πράξεων βίας της μητέρας της έχει μάθει να εξαρτάται από μια
βίαιη αρσενική φιγούρα που έχει το ρόλο του καθοδηγητή. Μια μερίδα
ψυχαναλυτών εκτιμούν πως η γυναίκα – θύμα που έχει βιώσει ως παιδί
ενδο-οικογνειακή βία, νιώθει οικειότητα και αμεσότητα από το βίαιο σύντροφο λόγω της ομοιότητας στη συμπεριφορά με το βίαο πατέρα. Επομένως, εφαρμόζει την στρατηγική «περνώ απαρατήρητη», ζώντας μέσα
στην αυτο-λύπηση και στην αυτο-υποτίμηση. Ενίοτε για να εξισορροπήσει
το μειωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης διαφεύγει με τη φαντασία της σε
μια αίσθηση μεγαλείου και ουσιαστικά υπερεκτιμά την παθητική της στάση μην αναλαμβάνοντας την ατομική της ευθύνη για αυτο-φροντίδα και
αυτο-αγάπη μέσω συγκεκριμένων ενεργειών.16

Οι συνέπειες της κακοποίησης στη γυναίκα – θύμα
Πρόσφατες έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πω στο Δυτικό
κόσμο είναι πιο πιθανό μια γυναίκα 15-44 ετών να πεθάνει από κακοποί-

κασία απελευθέρωσης από την αμοιβαία εμπλοκή. Επιμ.: Α. Γραμμένου, Μτφρ.: Κ.
Φουντουλή. Αθήνα: Θυμάρι.
16. Όπως υποσημείωση 14.
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ηση συντρόφου, παρά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα και από καρκίνο.17
Επομένως, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως οι συνέπειες στη σωματική και
ψυχική υγεία της γυναίκας που δέχεται βία από το σύντροφό της είναι
πολυδιάστατες. Παρακάτω, αναλύονται συνοπτικά οι πιο συνηθισμένες
επιπτώσεις.

Να θυμάσαι:
Σου αξίζει μια σχέση που θα κυριαρχεί ο σεβασμός, η αγάπη, το δόσιμο, το νοιάξιμο και η ισοτιμία. (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σωματική υγεία
Όταν υπάρχει φυσική βία είναι τις περισσότερες φορές εμφανή και τα
αντίστοιχα σημάδια στο σώμα της γυναίκας. Πιο ειδικά, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες, γρατζουνιές, γδαρσίματα, σπάσιμο άκρων και δοντιών.
Δεν είναι λίγες οι φορές που η γυναίκα – θύμα βρίσκεται σε περίοδο
εγκυμοσύνης και είτε αποβάλει μετά από περιστατικό βίας, είτε έχει
σοβαρές επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της18. Περά από τις φανερές σωματικές βλάβες παρατηρούνται και έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Η γυναίκα – θύμα μπορεί να έχει πονοκεφάλους, ίλλιγγο, πόνους
στο στομάχι, προβληματα καριδαγγεικά λόγω του έντονου εσωτερικευμένου άγχους και της ψυχοσυναισθηματικής πίεσης που υφίσταται. Σε
ορισμένες καταστάσεις μπορεί να διαγνωστεί και αυτοάνοσο νόσημα.19
Ωστόσο, λόγω του έντονου φόβου που βιώνουν στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες – θύματα έχει διαπιστωθεί πως δεν απευθύνονται
στον αρμόδιο ιατροδικαστή ή έστω σε νοσοκομείο που θα μπορούσαν
να εξεταστούν και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη
βίαιη συμπεριφορά του άντρα. Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που
μελλοντικά επιθυμήσουν να προβούν σε καταγγελία του περιστατικού
δεν έχουν χειροπιαστές αποδείξεις και έτσι αποδυναμώνεται η θέση
τους.20

17. Γ
 ενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων (2018). Βία κατά των γυναικών. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Οδηγός συμβουλευτικής για τη βία. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι
μόνη. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική γραμματεία ισότητας των φύλων.
18. Όπως υποσημείωση 7.
19. Αδαμάκη, Ν. (2001). Εγχειρίδιο για τις κακοποιημένες γυναίκες. Αθήνα: Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).
20. United Nations Women’s Development Fund (UNIFEM) (2003). Not in a minute
more: Ending violence against women and domestic violence. New York: UNIFEM
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Ψυχική υγεία
Οι κυριότερες συνέπειες στην ψυχική υγεία σχετίζονται με το άγχος που
βιώνεται από την κατάσταση. Συγκεκριμένα, είναι πολύ συχνή η εκδήλωση κατάθλιψης ή έστω καταθλιπτικής διάθεσης. Λόγω της παραίτησης
και της κατάστασης μαθημένης αβοηθησίας στην οποία έχουν υπησέλθει
παρατηρείται έντονη αυξομείωση του βάρους και αλλαγή στα ωράρια του
ύπνου. Η αυτοεκτίμησή τους κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σημείο που αντιστρέφονται οι ενοχές από το βίαιο επεισόδιο. Δηλαδή, αντί
να θεωρήσουν υπεύθυνο τον άντρα που τις επιτέθηκε, εκτιμούν πως είναι
οι ίδιες υπεύθυνες που δεν κατάφεραν να τον ηρεμήσουν, αλλά αντιθέτως να τον εξαγριώσουν με την στάση τους.21 Σε αυτό το σημείο παίζει
κρίσιμο ρόλο το κοινωνικό πλαίσιο των σημαντικών άλλων και ιδίως της
κουλτούρας της πατρικής οικογένειας της γυναίκας. Ακόμα και να βρουν
το θάρρος να εμπιστευθούν την κατάσταση που βιώνουν, αντιμετωπίζονται από το φιλικό και συγγενικό πλαίσιο με δυσπιστία και οίκτο. Μερικές
στερεότυπες εκφράσεις είναι οι εξής:
«Η γυναίκα κρατάει το σπίτι σε ηρεμία. Φρόντισε να ηρεμήσεις τον
άντρα σου».
«Μήπως τον προκάλεσες με τη συμπεριφορά σου; Μήπως του έθιξες
τον ανδρισμό του και την αξιοπρέπείά του;»
«Κοίτα να τα βρεις με τον άντρα σου και να κρατήσεις το γάμο σου».
Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα – θύμα αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο συναισθηματικά σε σημείο που νιώθει συναισθηματικά στραγγισμένη με μειωμένη ικανότητα λήψης απόφασης.22
Πολλές γυναίκες υποφέρουν από κρίσεις πανικού, καθώς και από μετατραυτικό στρες, καθώς αναβιώνουν κατ’ επανάληψη τα βίαια σκηνικά
που έχουν τελεστεί το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όταν
μια γυναίκα έχει υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής από το σύντροφό
της υπάρχουν σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες μακροχρονίως. Σε
αυτό ακριβώς το σημείο είναι που ο άντρας – θύτης εκμεταλλεύεται το
γεγονός της ευαλωτότητας και της ευθραυστότητας της γυναίκας και την
απειλεί με ποικίλους τρόπους.23
Υπάρχει το ενδεχόμενο να την απειλήσει πως θα την παρατήσει, μιας
και δεν του είναι πλεόν χρήσιμη, αφού όπως προαναφέρθηκε η γυναίκα
χρησιμοποιείται ως αντικείμενο για να ικανοποιούνται άμεσα οι δικές του
ανάγκες. Χαρακτηριστικά μια γυναίκα ανέφερε πως ο άντρας της την
αποκαλούσε «κρεμάστρα», καθώς όπως ο ίδιος θεωρούσε είχε κρεμαστεί επάνω του και δεν του πρόσφερε απολύτως τίποτα. Στην περίπτωση
που υπάρχουν παιδιά και επίκειται διαζύγιο, δεν είναι λίγες οι φορές που
ο βίαος σύζυγος – πατέρας χρησιμοποιεί τα παιδιά ως μέσο περαιτέρω
πίεσης. Απειλεί ότι θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ότι θα
κινήσει διαδικασίες για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα, για να
καταφέρει να διεκδικήσει εξολοκλήρου την επιμέλεια των παιδιών. Η ήδη
21. Ό
 πως υποσημείωση 14.
22. Όπως υποσημείωση 7.
23. Όπως υποσημείωση 16.
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αποδυναμωμένη γυναίκα με την κλονισμένη υγεία, ακινητοποιείται συναισθηματικά, λόγω του έντονου φόβου και δεν έχει αξιώσεις για περαιτέρω διεκδικήσεις. Υπάρχει μάλιστα ο κίνδυνος ο πατέρας των παιδιών
να προσπαθήσει να χειραγωγήσει τα παιδιά εναντίον της μητέρας για να
έχουν εχθρική στάση απέναντί της.
Έχει διαπιστωθεί πως το παιδί που είναι μάρτυρας βίαιων επεισοδίων,
είτε θα βιώσει έντονο άγχος, φόβο και ενοχές για την κατάσταση που βιώνει η μητέρα του και για την αδυναμία του να βοηθήσει, είτε θα εξοργιστεί
με τη μητέρα και θα στραφεί εναντίον της γιατί δεν αντιδρά. Επομένως, οι
αντιδράσεις των παιδιών πιθανό να κινηθούν από τη μια σε έντονη προσκόλληση κι εξάρτηση στη μητέρα – θύμα, θεωρώντας ενδεχομένως πως
έχουν μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση, από την άλλη όμως μπορεί να
εκδηλώσουν εχθρικότητα, λόγω της ματαίωσης που βιώνουν από την στάση της μητέρας τους. Το τρίτο σενάριο έχει να κάνει με την ταύτιση με τον
επιτιθέμενο, δηλαδή τον πατέρα, και να θεωρήσουν πως ο πατέρας έχει
δίκιο και πως δικαιούται να φέρεται βίαια στη μητέρα τους.
Πάντως, στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά όταν είναι μάρτυρες βίαιων ενδο-οικογενειακών επεισοδίων συνήθως παρουσιάζουν παλινδρόμηση σε πρωθύστερα εξελικτικά στάδια κι επηρεάζονται αρνητικά
σε συναισθηματικό, συμπεριφορικό και μαθησιακό επίπεδο. Ενδεικτικά,
μερικές συχνές συνέπειες της βιαιότητας εντός σπιτιού στα παιδιά είναι
οι εξής: νυχτερινή ενούρηση, πτώση της μαθησιακής επίδοσης, ευερεθιστότητα, εκδήλωση επιθετικότητας εντός του σχολικού πλαισίου, ονυχοφαγία, τρυχοτιλλομανία. Μπορεί να ντρέπονται για την οικογένειά τους
που να απομονώνονται και να αποκρύπτουν πληροφορίες για το οικογενειακό τους πλαίσιο. Άρα το σύνηθες επιχείρημα ότι «μπορεί με εμένα να
είναι σκληρός και βίαος, αλλά είναι άριστος πατέρας» αποδυναμώνεται
και καταρρίπτεται άμεσα, λόγω του ότι οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης
βίας προς τη μητέρα είναι αντίστοιχη με εκδήλωση βιαιότητας προς τα
ίδια τα παιδιά όταν είναι μάρτυρες.24

Να θυμάσαι:
Η εκδήλωση ζήλιας, ελέγχου και κτητικότητας δεν έχουν
σχέση με την έκφραση έρωτα. Έχουν να κάνουν με συναισθηματικές δυσκολίες του ίδιου του θύτη, ο οποίος είναι
ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικών του
συναισθημάτων και συμπεριφορών.25 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

24. Ό
 πως υποσημείωση 7.
25. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (2012). Βία στις σχέσεις: Μύθοι και πραγματικότητα. Ανακτήθηκε από www.medinstgenderstudies.org
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«Θέλω και μπορώ»: Βιωματικές
ασκήσεις για ενδυνάμωση

Οι ασκήσεις που περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη συμβουλευτική διαδικασία. Λειτουργούν
ως επιπρόσθετο εργαλείο για ενδυνάμωση, για να βοηθηθεί η γυναίκα
που επιθυμεί να βγει από το αδιέξοδο της κακοποίησης και να περάσει
σε μια φάση δράσης και ατομικής ανάληψης ευθυνών, αποκυρήσσοντας
το ρόλο του θύματος από τη ζωή της. Η σειρά παρουσίασης είναι επίσης
ενδεικτική. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν όλες με
τη σειρά παρουσίασης. Επίσης, μπορεί να γίνει επιλογή ορισμένων ασκήσεων αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες.

1) Συμπλήρωση προτάσεων
Παρακάτω δίνονται ημιτελείς προτάσεις. Συμπληρώστε τις προτάσεις, καταγράφοντας την πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο νου. Μην μπείτε στη
διαδικασία να κρίνετε τις απαντήσεις σας, ούτε να δώστε κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις. Ο στόχος είναι να δουλέψετε με τους συνειρμούς
που αναδύονται, αφήνοντας τον εαυτό σας ελεύθερο να εκφραστεί.
Εγώ είμαι...................................................................................................................
Θέλω...........................................................................................................................
Χρειάζομαι................................................................................................................
Αν είχα μόνο μια ευχή στη ζωή μου, θα ευχόμουν......................................
...........................................................................................................................................
Αν πήγαινα ένα μακρινό ταξίδι, θα έπαιρνα μαζί μου.................................
...........................................................................................................................................

1. Συντάχθηκε από τη Σχολική Ψυχολόγο, Γεωργία Κιζιρίδου
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Από την πατρική μου οικογένεια έμαθα ότι...................................................
......................................................................................................................................
Ο πατέρας μου........................................................................................................
Η μητέρα μου...........................................................................................................
Οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι..............................................................................
.......................................................................................................................................
Παλιότερα..................................................................................................................
............................................................................................................................................
Θυμώνω όταν............................................................................................................
............................................................................................................................................
Χαίρομαι όταν...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Αν είχα μια υπερδύναμη αυτή θα ήταν.............................................................
............................................................................................................................................
Αν αύριο μάθαινα πως είναι η τελευταία μέρα του κόσμου.......................
............................................................................................................................................
Αν μπορούσα να κάνω μόνο μια ερώτηση σε ένα σοφό άνθρωπο, θα
τον ρωτούσα
............................................................................................................................................
Και η απάντηση στην ερώτησή μου θα ήταν...................................................
............................................................................................................................................
Φοβάμαι όταν...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Ζηλεύω όταν.............................................................................................................
............................................................................................................................................
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Τελείως στα κρυφά.................................................................................................
............................................................................................................................................
Σκέφτομαι συνέχεια πως......................................................................................
............................................................................................................................................
Οι περισσότεροι άντρες........................................................................................
.......................................................................................................................................
Με ευχαριστεί...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
Νιώθω περηφάνια όταν.........................................................................................
.......................................................................................................................................
Είμαι ευγνώμων.......................................................................................................
.......................................................................................................................................
Οι περισσότερες γυναίκες...................................................................................
.......................................................................................................................................
Εμπιστεύομαι.............................................................................................................
.......................................................................................................................................
Στο μέλλον..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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2) «Αν ήμουν......., θα ήμουν......, γιατί.....»
Παρουσιάζονται προτάσεις με τη μορφή «Αν ήμουν....., θα ήμουν....., γιατί........». Συμπληρώστε τις προτάσεις βάσει της εικόνας που έχετε αυτή
την στιγμή για τον εαυτό σας και όχι σύμφωνα με τον εαυτό που θα θέλατε να έχετε. Μπορείτε να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και να
προσθέσετε όσες λεπτομέρειες επιθυμείτε. Κατόπιν, διαβάστε προσεκτικά τις απαντήσεις σας και προσπαθήστε να εμβαθύνετε στους λόγους
που σας οδήγησαν σε αυτού του τύπου τις απαντήσεις. Συμπληρωματικά,
μπορείτε να δώσετε τη λίστα σε ένα κοντινό άτομο εμπιστοσύνης σας
για να δείτε αν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία με τις δικές σας απόψεις.
Αν ήμουν δέντρο, θα ήμουν................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν ζώο, θα ήμουν......................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν χρώμα, θα ήμουν.................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν λουλούδι, θα ήμουν.............................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν χώρα, θα ήμουν...................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν τραγούδι, θα ήμουν.............................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν ημέρα, θα ήμουν..................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν σπίτι, θα ήμουν.....................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
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Αν ήμουν δρόμος θα ήμουν................................................................................,
γιατί..............................................................................................................................
Αν ήμουν λουλούδι, θα ήμουν.............................................................................,
γιατί..............................................................................................................................

3) Ο εαυτός μου (παρελθόν, παρόν, μέλλον)
Προσπαθήστε να σκεφτείτε τον εαυτό σας πριν 5 χρόνια, στο εδώ και
τώρα και μετά από πέντε χρόνια. Για την αναπαράσταση αυτών προτείνονται οι εξής εναλλακτικές:
1. Γράψτε ένα γράμμα για κάθε μορφή του εαυτού σας, δηλαδή ένα
γράμμα στον παρελθοντικό, ένα γράμμα στον παρόντα κι ένα γράμμα
στο μελλοντικό σας εαυτό. Στον παρελθοντικό εαυτό αναφέρετε τι θα
θέλατε να αφήσετε για πάντα πίσω σας και να το αποχαιρετίσετε επειδή
είναι περιττό πλέον στη ζωή σας. Στον εαυτό του εδώ και τώρα γράψτε
για ποιους λόγους νιώθετε ευγνωμοσύνη στη ζωή σας και θα θέλατε να
πείτε «ευχαριστώ». Στο μελλοντικό σας εαυτό γράψτε τι θέλετε από εδώ
και πέρα και καλωσορίστε το στη νέα σας ζωή.
2. Μπορείτε να οπτικοποιήσετε τις τρεις μορφές του εαυτού σας μέσω
τις ζωγραφικής ή μέσω του κολλάζ και να αναπαραστήσετε συμβολικά τις
φιγούρες σας.
3. Μια ακόμα εναλλακτική είναι η δραματοποίηση των εαυτών σας.
Τοποθετήστε τρεις καρέκλες ή τρία μαξιλάρια που θα αναπαριστούν συμβολικά τις τρεις διαφορετικές σας εκδοχές. Καθίστε σε κάθε θέση και
μιλήστε αναλόγως με τη θέση που κάθεστε. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε παρόντα χρόνο, ανεξάρτητα με τη θέση που κάθεστε. Αφήστε τον
εαυτό σας ελεύθερο να εκφραστεί και να εξωτερικεύσετε σκέψεις και
συναισθήματα που σχετίζονται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση με όποια μορφή εσείς επιλέξετε,
δώστε χρόνο στον εαυτό σας να αναστοχαστείτε πάνω στις απαντήσεις
σας και προσπαθήστε να απαντήσετε στις κάτωθι προτάσεις:
Α) Θέλω να αφήσω για πάντα πίσω μου..........................................................
Β) Θέλω να διατηρήσω..........................................................................................
Γ) Θέλω να αναπτύξω/να βελτιωθώ..................................................................
Δ) Θέλω να αλλάξω.................................................................................................
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4) Η γραμμή της ζωής
Σε μια κόλλα χαρτί, τραβήξτε μια γραμμή, η οποία θα αναπαριστάνει τη
ζωή σας. Πάνω σε αυτή τη γραμμή μπορείτε να αναγράψετε σημαντικά
συμβάντα ζωής, πρόσωπα αναφοράς που σας σημάδεψαν θετικά ή αρνητικά, τα επιτεύγματά σας και τα εμπόδια ή τις δυσκολίες που σας παρουσιάστηκαν. Καλό είναι να αναφέρετε και την αντίστοιχη χρονολογία,
ώστε να υπάρχει μια σειροθέτηση των γεγονότων και των καταστάσεων.
Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση, αφουγκραστείτε τα συναισθήματα και
τις σκέψεις που αναδύονται. Αφού κοιτάξετε τη γραμμή της ζωής σας,
απαντήστε στα παρακάτω:
•
•
•
•

Τι μου προσφέρει ευχαρίστηση στη ζωή μου;
Ποιες είναι οι αξίες μου;
Ποια είναι τα θετικά μου στοιχεία;
Ποιοι είναι οι μελλοντικοί μου στόχοι;

Παραλλαγή: Η άσκηση μπορεί να γίνει με τη χρήση του κολλάζ ως
βοηθητικό εργαλείο έκφρασης. Σχεδιάστε έναν κύκλο και τοποθετήστε
εντός του κύκλου εικόνες που συμβολίζουν τη ζωή σας. Περιφερειακά
μπορείτε να τοποθετήστε τα λιγότερα σημαντικά, ενώ κεντρικά τα πιο
σημαντικά για εσάς.

5) Ημερολόγιο: Από την αυτο-υποτίμηση
στην αυτο-φροντίδα
Η γραφή θεωρείται σε αρκετές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις θεραπευτικό εργαλείο, αφού δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να εκφραστεί
και να αναστοχαστεί πάνω στις σκέψεις του ακόμα και μετά από ένα εύλογο διάστημα.
Προσπαθήστε κάθε μέρα να καταγράφετε μια θετική δήλωση, μια δήλωση υπερηφάνειας και μια δήλωση ευγνωμοσύνης. Αρχικά, μπορεί να
σας φαίνεται δύσκολο έως ανέφικτο, αλλά θυμηθείτε πως δεν είναι ανάγκη να συμβεί κάτι ιδιαιτέρως συνταρακτικό για να σκεφθείτε με θετικό
τρόπο, να νιώσετε τα συναίσθημα της υπερηφάνειας και της ευγνωμοσύνης. Εστιάστε στα θετικά που σας συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας
και καταγράψτε τα.
Επιπλέον, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις αρνητικές σκέψεις και
δηλώσεις προς τον εαυτό σας με αντίστοιχες θετικές δηλώσεις. Δηλαδή,
διαγράψτε τις δηλώσεις αυτο-υποτίμησης (π.χ. «Η φίλη μου η Μαρία έχει
καλύτερη δουλειά από εμένα και κερδίζει περισσότερα χρήματα.») και
ενισχύστε τις δηλώσεις αυτο-αποδοχής (π.χ. «Έχω τη δουλειά μου και καταφέρνω να είμαι αυτόνομη. Είμαι ικανοποιημένη από την απόδοσή μου,
καθώς καταβάλλω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια»). Δημιουργήστε
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μια λίστα, όπου στη μία πλευρά θα καταγράφετε τις αρνητικές δηλώσεις,
ενώ στην αντίστοιχη άλλη πλευρά θα βρείτε να γράψετε μια θετική δήλωση που θα αντικαθιστά την αρνητική. Είναι θέμα εξάσκησης ο εσωτερικός
σας διάλογος να γίνει ενισχυτικός προς τον εαυτό σας και όχι αυτοκαταστροφικός.
Παραλλαγή: Μπορείτε για να έχει πιο βιωματικό χαρακτήρα η εν λόγω
άσκηση να δημιουργήσετε ένα αυτοσχέδιο συμβόλαιο αυτο- φροντίδας,
το οποίο θα το συνάψετε με τον εαυτό σας και θα το προσυπογράψετε.
Ενδεικτικά, μπορεί στο συμβόλαιο να αναφέρονται τα εξής:
«Εγώ η............................................................................................., δεσμεύομαι
να φροντίζω τον εαυτό μου. Θα αφιερώνω καθημερινά χρόνο σε δραστηριότητες που με ικανοποιούν. Θα κάνω τουλάχιστον μία θετική σκέψη
μέσα στην ημέρα.
Θα αποφεύγω τις κοινωνικές συγκρίσεις που με κάνουν να νιώθω κατώτερη και θα κάνω εποικοδομητικές κοινωνικές συγκρίσεις, ώστε να
βελτιωθώ.
Θα συγχωρέσω οποιονδήποτε με πλήγωσε, για να διώξω την κακία
από μέσα μου και να καλωσορίσω την καλοσύνη.»
Ημερομηνία
Η συμβαλλόμενη,
...................................................................................................................

6) Τα επιτεύγματά μου
Προσπαθήστε να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας καταστάσεις στις οποίες καταφέρατε ή ολοκληρώσατε κάτι και νιώσατε ότι αξίζετε. Όσο πιο
πολλές λεπτομέρειες καταγράψετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κατανοήσετε τις στρατηγικές που εφαρμόσατε και πετύχατε θετικά αποτελέσματα
αναφορικά με ένα στόχο που θέσατε.
Πιο ειδικά, καταγράψτε τα εξής:
Α) Συνθήκη: Περιγράψτε την κατάσταση (π.χ. Για να αποφοιτήσω
έπρεπε να περάσω 10 μαθήματα και ταυτόχρονα δούλευα.)
Β) Δράση: Ποιες ήταν οι δικές σας ενέργειες. (π.χ. Οργάνωσα το χρόνο μου με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γινόταν και συνδύασα το διάβασμα
της σχολής με τις απαιτήσεις της δουλειάς)
Γ) Συνέπειες: Πώς νιώσατε; Τι αντίκτυπο είχε αυτό για τη ζωή σας; Τι
μάθατε για εσάς και τους γύρω σας; («Τελικά κατάφερα να πάρω το πτυχίο μου και να συνεχίσω στη δουλειά. Ένιωσα απόλυτη περηφάνια, γιατί
μπόρεσα να ανταπεξέλθω κάτω από πίεση. Έμαθα ότι αν θέλω, μπορώ να
συνδυάζω διαφορετικές δραστηριότητες με επιτυχία.)
Παραλλαγή: Μπορείτε να ζωγραφίσετε ένα μετάλλιο για κάθε σας επίτευγμα.
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7) Οι στόχοι μου
Σκεφθείτε πώς θα θέλατε να είναι η ζωή σας στο μέλλον. Ωστόσο, έχει
διαφορά η ευχή, με την επιθυμία και τον στόχο. Ένα λαϊκό ρητό αναφέρει πως «κανένας βιβλίο συνταγών μαγειρικής δε χόρτασε ποτέ αυτόν
που δεν μπήκε στον κόπο να μαγειρέψει». Ο στόχος προϋποθέτει ανάληψη δράσης και σε περίπτωση μη αναμενόμενου αποτελέσματος, επαναπροσδιορισμό. Καταγράψτε λοιπόν τα ακόλουθα:
Ποιοι είναι οι στόχοι μου;
Α) Σε 1 μήνα;
Β) Σε 2 χρόνια;
Γ) Σε 5 χρόνια;
• Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για να επιτύχετε τους στόχους σας;
• Ποια εμπόδια ή δυσκολίες ενδέχεται να συναντήσετε;
•
• Πώς προτείνετε να αντιμετωπίσετε τα εμπόδια και τις δυσκολίες
που θα ανακύψουν;
Προσοχή: Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να νιώθετε πως
με μέτρια επίπεδα πίεσης, μπορείτε να τα καταφέρετε. Με λίγα λόγια, να
μπείτε σε μια κατάσταση ροής. Αν τα επίπεδα άγχους και εν γένει της
ψυχικής πίεσης είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με ένα στόχο, τότε το άτομο
νιώθει ανία. Αν η πίεση που νιώθει το άτομο όσο προσπαθεί να επιτύχει
κάτι είναι ιδιαιτέρως υψηλά, τότε βιώνει έντονο και καταστροφικό άγχος,
με αποτέλεσμα να νιώθει ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Μην ξεχνάτε
να παρακολουθείτε την πορεία επίτευξης των στόχων σας κι αν χρειάζεται να αναπροσαρμόζετε τους στόχους σας και να αξιολογείτε το βαθμό
ικανοποίησής σας από την ατομική σας προσπάθεια.
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Έκθεση μηνυμάτων
Σύμφωνα με την Πόπη Στεφανίδη, Υπεύθυνη ομάδας Χ.Ε.Ν Ιωαννίνων, η
Χ.E.N. Ιωαννίνων αποτελεί παράρτημα της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, Παγκόσμιας
γυναικείας εθελοντικής οργάνωσης, με στόχο την ανάπτυξη της γυναίκας
κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτική τοποθέτηση και
οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Όραμα της ΧΕΝ παγκόσμια είναι, «μέχρι το
2035, 100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια θα μετασχηματίσουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και έναν
κόσμο χωρίς βία και πόλεμο ηγούμενες ενός βιώσιμου κινήματος ΧΕΝ που
θα περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες». Στο πλαίσια των δράσεων της η ΧΕΝ
Ιωαννίνων, πραγματοποίησε τις 23 Νοεμβρίου 2016 εκδήλωση με τίτλο
«Μίλα» με αφορμή την «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γυναικών και
ανδρών και γενικότερα την κοινωνία της πόλης των Ιωαννίνων. Μέλη της
ομάδας μας και εθελόντριες ανέδειξαν το φαινόμενο «Βία» μέσα από την
έκθεση μηνυμάτων όπως: «Δεν είσαι μόνη», «Θέλω να ουρλιάξω», «Γιατί;», «Ντρέπομαι», καθώς και με ομιλίες από επιστήμονες που προσέγγισαν
το θέμα, αλλά και παρουσίαση προσωπικής εμπειρίας και ενημέρωση με
πληροφορίες στο νομικό πλαίσιο. Η ΧΕΝ πάντα δραστήρια και ενεργή σε
θέματα βίας, συμμετείχε και συμμετέχει σε συντονισμένες προσπάθειες
όπως η κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (2017) για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και δηλώνει ότι «οι
γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόσμο γύρω τους».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τι πρέπει να κάνεις αν έχεις υποστεί
κακοποίηση

Παρακάτω ακολουθούν πρακτικές συμβουλές αντίδρασης προς τη γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση ώστε να αντιδράσει αποτελεσματικά και να
αναλάβει την ζωή της στα χέρια της.
•

Ζήτησε υποστήριξη από έμπιστους σε σένα ανθρώπους ή έλα σε
επαφή με κάποιο φορέα υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
(πχ. 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων), για να λάβεις ψυχοκοινωνική στήριξη και
νομική συμβουλευτική.

•

Έχε ενήμερους τους γείτονες σου, ώστε αν ακούσουν φωνές, να
ενημερώνουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές.

•

Τοποθέτησε σε εύκολα προσβάσιμο από εσένα μέρος την ταυτότητα, χρήματα, βιβλιάριο τραπέζης κλπ, έτσι ώστε να μπορείς να τα
πάρεις γρήγορα μαζί σου και να φύγεις.

•

Απευθύνσου το συντομότερο σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα ώστε
να υποβάλλεις μήνυση (Να σημειωθεί εδώ ότι σε περίπτωση που
δεν έχεις χρήματα για δικαστικά έξοδα, δεν απαιτείται η πληρωμή
παραβόλου για την υποβολή της εν λόγω μήνυσης, ενώ ισχύει για
σένα το ευεργέτημα της πενίας, δηλαδή είναι δυνατός ο διορισμός
δωρεάν δικηγόρου από το Κράτος για την εκπροσώπηση σου).

•

Απαίτησε την εγγραφή του συμβάντος βίας που καταγγέλλεις στο
Βιβλίο Συμβάντων της Αστυνομίας και αιτήσου αντίγραφο.

•

Ζήτησε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να διατάξει την ιατροδικαστική υπηρεσία να σε υποβάλλει σε εξέταση το συντομότερο δυνατόν.

•

Μετά την εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία, ζήτησε αντίγραφο από την ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε.
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•

Αν έχεις απευθυνθεί σε νοσοκομείο, ζήτησε να καταγραφεί το
συμβάν ως κακοποίηση στο Βιβλίο Συμβάντων και αιτήσου αντίγραφο.

•

Από τη στιγμή που το περιστατικό κακοποίησης σου έχει καταγραφεί στο Βιβλίο Συμβάντων της Αστυνομίας, δικαιούσαι να μην επιστρέψεις στην συζυγική οικία και να διαμείνεις αλλού προσωρινά,
εσύ και τα τέκνα σου, εφόσον υπάρχουν.

«δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, γιατί πρόκειται για αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα»

* Γ
 ια περαιτέρω διευκρινήσεις σε κάθε περίπτωση ανατρέξτε στο Ν. 2500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 4531/2018.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Παρακάτω παρατίθενται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το οποίο εφαρμόζει τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Οι καταγγελίες
γίνονται από τους ενδιαφερόμενους για τη μη εφαρμογή της ΕΣΔΑ από
τα κράτη που την έχουν υπογράψει και την έχουν κυρώσει. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ΕΣΔΑ από το Δικαστήριο τότε τα κράτη υποχρεούνται
να αποζημιώσουν αυτούς που προσέφυγαν σε αυτό. Από τις αποφάσεις
του Δικαστηρίου, παρακολουθούμε την εξέλιξη των νομοθετικών πρωτοβουλιών των κρατών για την ικανοποίηση του αιτήματος για περιορισμό
του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.
Οι αποφάσεις που επιλέχθηκαν έγιναν με κριτήρια χρονικά έτσι ώστε
να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που έχουν επέλθει με την υιοθέτηση
μέτρων κατά της ενδοοικογενειακής βίας από τα κράτη που συμμετέχουν
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

M.G. κατά Τουρκίας της 22.03.2016
(αριθμ. προσφ. 646/10)
Στην απόφαση αυτή, διαπιστώνεται η αποτυχία του Τουρκικού κράτους
να προστατεύει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία. Η γυναίκα
κατήγγειλε στο δικαστήριο ότι οι αρχές της χώρας της χρειάστηκαν περισσότερα από 5,5 χρόνια για να κινήσουν τις ποινικές διαδικασίες εναντίον του συζύγου της για άσκηση βίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των
δικαστικών διαδικασιών και ερευνών στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής
βίας συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί απαγόρευσης βασανιστηρίων και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ότι το ΕΔΔΑ έκρινε
πως η αποτυχία του κράτους να προστατεύσει τις γυναίκες από τη σε
βάρος τους ενδοοικογενειακή βία παραβιάζει και το δικαίωμά τους σε
ίση προστασία βάσει του νόμου (άρθρο 14 της ΕΣΔΑ).
Η καταγγέλουσα ανέφερε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε στη
χώρα έως και την ψήφιση, στις 20.03.2012 του Νόμου 6284, δεν της επέ127
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τρεπε να έχει πρόσβαση σε μέτρα προστασίας, και δήλωσε ότι είχε αναγκαστεί να ζήσει κρυμμένη για πολλά χρόνια, φοβούμενη ότι θα υπέφερε
από τις εκρήξεις βίας του συζύγου της. Επισημαίνεται από το Δικαστήριο
ότι ο ψυχολογικός αντίκτυπος αποτελούσε σημαντική πτυχή της ενδοοικογενειακής βίας και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Διαπιστώθηκε από το δικαστήριο πρόβλημα στη διατύπωση
του ισχύοντος στη χώρα νόμου κατά πόσον τα μέτρα που προβλέπονται
σε αυτό ίσχυαν για άγαμα ή διαζευγμένα ζευγάρια, καθώς είχε δώσει
αφορμή για διάφορες ερμηνείες από τα εθνικά δικαστήρια. Διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο ότι μετά την έκδοση του διαζυγίου (24.09.2007)
και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 6284 (20.03.2012), το νομοθετικό
πλαίσιο δεν εγγυάτο ότι η καταγγέλουσα, ως διαζευγμένη, θα μπορούσε
να επωφεληθεί από τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο νόμος αριθ.
4320, καθώς η εφαρμογή εξαρτάτο από την ερμηνεία και την κρίση του
δικαστή οικογενειακών υποθέσεων που εξετάζει την εν λόγω υπόθεση.
Το ΕΔΔΑ κατέληξε ότι συνιστά αποτυχία ενός κράτους, έστω και ακουσίως, η έλλειψη προστασίας των γυναικών εναντίον ενεργειών ενδοοικογενειακής βίας και ότι παραβιάζει το δικαίωμά τους σε ίση προστασία
βάσει του νόμου. Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ο όρος «βία κατά των γυναικών» θεωρείται
ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μια μορφή διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Σημείωσε τέλος ότι, υπό τις περιστάσεις της
υπό κρίση υποθέσεως, η γενική και διακριτική δικαστική παθητικότητα
στην Τουρκία ήταν τέτοια ώστε να δημιουργήσει κλίμα ευνοϊκό για την
ενδοοικογενειακή βία.

Talpis κατά Ιταλίας της 2-3-2017
(αριθμ. προσφ. 41237/14)
Στην παρούσα υπόθεση, η οποία αφορούσε υπήκοο Ρουμανίας που διέμενε στην Ιταλία, διαπιστώθηκε η αδράνεια των αρχών να λάβουν μέτρα
για την κακοποίηση της συζύγου επί σειρά ετών. Οι αρχές δεν προέβησαν
ούτε σε αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανώς αντιμετώπιζε η καταγγέλουσα παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, και εν τέλει ο σύζυγος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά της συζύγου και του υιού του, ο οποίος και τελικώς
απεβίωσε. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι αρχές της χώρας παρέλειψαν
να λάβουν άμεσα δράση σχετικά με την καταγγελία, και ως εκ τούτου, οι
εθνικές αρχές είχαν στερήσει από τη καταγγελία την επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσματος, δημιουργώντας μια κατάσταση ατιμωρησίας που
ευνοούσε την επανάληψη των πράξεων βίας από τον σύζυγό της.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εθνικές αρχές δεν είχαν εκδώσει κανένα
ασφαλιστικό μέτρο από το 2012 που προσέφυγε η καταγγέλουσα στις
αρμόδιες αρχές, και η ίδια ανακρίθηκε και εξετάστηκε μόλις 7 μήνες μετά
την υποβολή της καταγγελίας της. Η καθυστέρηση αυτή είχε αναπόφευκτα στερήσει από την προσφεύγουσα την άμεση προστασία που απαιτού-
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σε η εν λόγω κατάσταση. Οι εθνικές αρχές όφειλαν να λάβουν υπόψη
την κατάστασή της, την ανασφάλεια που ένιωθε τόσο σωματικά όσο και
ψυχικά, και να αξιολογήσουν αναλόγως την κατάσταση, και να της παράσχουν κατάλληλη στήριξη, κάτι το οποίο είχαν αποτύχει να κάνουν. Οι
αρχές δεν προέβησαν ούτε σε αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανώς
αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου της περαιτέρω σωματικής επίθεσης.
Η μεγάλη καθυστέρηση των εθνικών αρχών είχαν στερήσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα της καταγγελίας της συζύγου, δημιουργώντας μια κατάσταση ατιμωρησίας που ευνοούσε την επανάληψη των πράξεων βίας
από τον σύζυγό της. Και η ατιμωρησία είχε καταλήξει στο θάνατο του
υιού του και στον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου.
Κρίθηκε ότι οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν να την υπαγάγουν στην
κατηγορία των «ευάλωτων ατόμων», δικαιούμενη κρατικής προστασίας,
σημειώνοντας ότι η βία που ασκήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης και της ψυχολογικής πίεσης, ήταν αρκετά σοβαρή ώστε
να χαρακτηριστεί ως κακομεταχείριση κατά τη έννοια του άρθρου 3 της
Σύμβασης και επισημάνθηκε από το Δικαστήριο ότι στη δικαστική αντιμετώπιση των υποθέσεων βίας κατά των γυναικών, οι εθνικές αρχές έπρεπε
να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση του θύματος, την ιδιαίτερη ανασφάλεια που νιώθει και την ηθική, σωματική ευπάθεια που πιθανώς νιώθει, και να εκτιμήσουν την κατάσταση αυτή το συντομότερο δυνατό.
Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του, η αδυναμία του κράτους να προστατεύει τις γυναίκες από πράξεις ενδοοικογενειακής βίας παραβιάζει το δικαίωμά τους στην ισότιμη προστασία του
νόμου και ότι η αποτυχία αυτή δεν πρέπει να είναι σκόπιμη.

D.M.D. κατά Ρουμανίας της 3/10/2017
(αριθμ. προσφ. 23022/13)
Στην παρούσα περίπτωση εξετάζεται περίπτωση κακοποίησης παιδιού το
οποίο διαμένει στη Ρουμανία. Οι καταγγελίες ξεκίνησαν το 2004 από τη
μητέρα του παιδιού, η οποία έπειτα από λίγο πήρε την επιμέλειά του. Μεταξύ του Μαρτίου και Ιουλίου 2004 υποβλήθηκαν στην αστυνομία πέντε
καταγγελίες για το ζήτημα αυτό. Οι αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα μετά
την πέμπτη καταγγελία και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν οδήγησαν στη
άσκηση ποινικής δίωξης του πατέρα του προσφεύγοντος τον Δεκέμβριο
του 2007.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2012 οπότε και διαπιστώθηκε η ενοχή του πατέρα και για το λόγο αυτό καταδικάστηκε. Το
ΕΔΔΑ υπενθύμισε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να
προστατεύσουν ρητά και συνολικά την αξιοπρέπεια των παιδιών. Στην
πράξη αυτό απαιτεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο το οποίο να παρέχει
προστασία των ανηλίκων κατά της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αποτροπής σοβαρών παραβάσεων της
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προσωπικής ακεραιότητας, εύλογα μέτρα για την αποτροπή της κακομεταχείρισης τα οποία οι αρχές πρέπει να εφαρμόζουν ή πρέπει να έχουν
γνώση και αποτελεσματικές επίσημες έρευνες, όταν ένα άτομο κακομεταχειρίζεται τρίτο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες ενέργειες
έλαβαν χώρα μετά την καταγγελία στις αρχές προστασίας των παιδιών
και μετά τις τέσσερις πρώτες καταγγελίες για ποινική δίωξη στην αστυνομία, δηλαδή κατά τη διάρκεια των τριών ετών και έξι μηνών που χρειάστηκε για να διεξαχθούν έρευνες και να ασκηθούν διώξεις στον πατέρα.
Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας, 8 έτη και 4 μήνες, ήταν υπερβολικά
μεγάλη και η ευθύνη γι’ αυτό δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποδοθεί στον προσφεύγοντα.
Περαιτέρω το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η προσέγγιση των κατώτερων εθνικών
δικαστηρίων στην παρούσα υπόθεση ότι «οι απομονωμένες και τυχαίες»
πράξεις βίας θα μπορούσαν να είναι ανεκτές εντός της οικογένειας, δεν
ήταν συμβατή ούτε με το εθνικό δίκαιο ούτε με τη Σύμβαση – τα οποία
και απαγορεύουν την κακομεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας. Πράγματι, οποιαδήποτε δικαιολογία για την κακομεταχείριση ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας,
υπονομεύει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των παιδιών.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έρευνα
σχετικά με τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης υπήρξε αναποτελεσματική, διότι είχε διαρκέσει πάρα πολύ και είχε σοβαρές ελλείψεις, κατά
παράβαση του άρθρου 3.

O.C.I. κ.α. κατά Ρουμανίας της 21.05.2019
(αριθ. 49450/17)
Στην υπόθεση αυτή κρίθηκε η κακοποίηση παιδιών και η άρνηση της μητέρας τους να επιστρέψουν στην οικογενειακή κατοικία για το λόγο αυτό.
Οι προσφεύγοντες είναι η μητέρα και τα παιδιά της, οι οποίοι είναι όλοι
Ρουμάνοι υπήκοοι ενώ τα παιδιά έχουν επίσης την ιταλική ιθαγένεια. Η
μόνιμη κατοικία της οικογένειας είναι στην Ιταλία. Η μητέρα με τα παιδιά
πέρασαν τις καλοκαιρινές διακοπές στη Ρουμανία το 2015 αλλά η σύζυγος αποφάσισε να μην επιστρέψει με τα παιδιά τους στον σύζυγό της
στην Ιταλία.
Ο πατέρας των παιδιών, Ιταλός υπήκοος, προσέφυγε στη δικαιοσύνη
για την επιστροφή των παιδιών στην Ιταλία και η μητέρα ισχυρίστηκε ότι
ο σύζυγός της ήταν βίαιος απέναντι στα παιδιά τους και αισθάνονταν
υποχρεωμένη να αναζητήσει καταφύγιο στη Ρουμανία.
Το 2016 τα ρουμανικά δικαστήρια έκαναν δεκτό το αίτημα του πατέρα
για την επιστροφή των παιδιών με την αιτιολογία ότι αυτές ήταν περιστασιακές πράξεις βίας που δεν θα επανεμφανίζονταν, ώστε να αποτελούν
«σοβαρό κίνδυνο». Τα ρουμανικά δικαστήρια διαπίστωσαν επίσης ότι, οι
ιταλικές αρχές θα ήταν σε θέση να προστατέψουν τα παιδιά εάν μάθαι-
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ναν ότι τα παιδιά είχαν υποστεί κακοποίηση κατά το παρελθόν. Ωστόσο,
οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί καθώς τα παιδιά αρνήθηκαν
να επιστρέψουν στην Ιταλία και η μητέρα με τα παιδιά εξακολουθούν να
διαμένουν στη Ρουμανία.
Η δικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ επανέλαβε ότι η σωματική τιμωρία
δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και ότι τα κράτη πρέπει να προσπαθήσουν
νομικά να προβλέψουν την αντιμετώπισή της, αλλά και να την αντιμετωπίσουν στην πράξη. Αν και ο νόμος στη Ρουμανία προέβλεπε την απόλυτη απαγόρευση της ενδοοικογενειακής σωματικής τιμωρίας, το σκεπτικό
του δικαστηρίου στην υπόθεση των προσφευγόντων, δηλαδή ότι η βία
ήταν απλώς περιστασιακή και δεν εμφανίζονταν «αρκετά συχνά ώστε
να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο», έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση αυτή. Και παρόλο που τα ρουμανικά δικαστήρια διαπίστωσαν ότι τα
παιδιά είχαν κακοποιηθεί από τον πατέρα τους, όπως τεκμηριώθηκε από
βίντεο που προσκόμισε η μητέρα, δεν είχαν σταθμίσει επαρκώς αυτές τις
πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.
Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι τα δικαστήρια της Ρουμανίας δεν είχαν εξετάσει εάν τα παιδιά δεν θα κινδύνευαν από τους τρόπους που θα επέβαλε
την πειθαρχία ο πατέρας τους, αν επέστρεφαν στην επιμέλειά του και
ότι τα εθνικά δικαστήρια θα έπρεπε να έχουν λάβει περισσότερο υπόψη
τον κίνδυνο να κακοποιηθούν τα παιδιά εάν επέστρεφαν στην Ιταλία. Το
ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασαν
τις καταγγελίες για «σοβαρό κίνδυνο» κατά τρόπο σύμφωνο με τα συμφέροντα των παιδιών.»

Balsan κατά Ρουμανίας της 23-5-2017
(αριθμ. προσφ. 49645/09)
Η υπόθεση αφορά σε υπηκόους Ρουμανίας και το ιστορικό της είναι ότι η
προσφεύγουσα απέκτησε από το γάμο της τέσσερα παιδιά, αλλά ο σύζυγός της ήταν βίαιος ως προς την ίδια και τα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Οι πράξεις βίας εντάθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια
του διαζυγίου τους και συνεχίστηκαν το 2008, όταν εκδόθηκε το διαζύγιο. Δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της συνολικά οχτώ φορές σε όλη τη
χρονική περίοδο, και υπέστη σωματική κακοποίηση και ζημιά κάτι το οποίο
πιστοποιούνταν από ιατρικές εκθέσεις, και οι οποίες ανέφεραν ότι έπρεπε
η προσφεύγουσα να δεχτεί ιατρική περίθαλψη από δύο έως δέκα ημέρες.
Κατήγγειλε τα περιστατικά βίας στις αρχές, αλλά τα δικαστήρια αθώωσαν το σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια των ποινικών ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών η προσφεύγουσα συνέχιζε να εφιστά τη προσοχή
των αρχών στην καταχρηστική συμπεριφορά του συζύγου της, προειδοποιώντας τους ότι η ίδια φοβόταν για τη ζωή της. Εντούτοις, δεν λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα και καθώς και δεν εξετάστηκε το αίτημά της
προς τα δικαστήρια να λάβουν κατάλληλα μέτρα, θεωρώντας ότι εκείνη
ήταν υπεύθυνη για τη βία που υφίστατο.
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Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η σωματική βία στην οποία υποβλήθηκε επανειλημμένα η προσφεύγουσα από τον σύζυγό της και από τους τραυματισμούς που της προκάλεσε, όπως είχαν τεκμηριωθεί σε ιατρικές και αστυνομικές αναφορές, ήταν αρκετά σοβαροί ώστε να εμπίπτουν στο απαιτούμενο επίπεδο σοβαρότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης.
Το ΕΔΔΑ κατέληξε με σοβαρή ανησυχία ότι οι αρχές είχαν διαπιστώσει ότι η προσφεύγουσα είχε προκαλέσει την ενδοοικογενειακή βία εναντίον της και ότι θεώρησαν ότι οι πράξεις αυτές δεν ήταν αρκετά σοβαρές ώστε να εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Μια τέτοια προσέγγιση, σε μια υπόθεση όπου η ενδοοικογενειακή βία
δεν αμφισβητούνταν, είχε στερήσει το εθνικό πλαίσιο του σκοπού του και
ήταν ασυμβίβαστη με τα διεθνή πρότυπα για τη βία κατά των γυναικών
και την ενδοοικογενειακή βία ειδικότερα.
Το ΕΔΔΑ ανέφερε επίσημα στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι
η οικογενειακή βία στη Ρουμανία ήταν ανεκτή και θεωρούνταν κάτι το
φυσιολογικό από τη πλειοψηφία των ανθρώπων. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε βία σε βάρος της λόγω του φύλου της, η οποία αποτελεί μια μορφή
διάκρισης κατά των γυναικών. Παρά την υιοθέτηση νόμου και εθνικής
στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της καταχρηστικής
συμπεριφοράς, η συνολική αδιαφορία του δικαστικού συστήματος και η
ατιμωρησία των επιτιθέμενων, όπως διαπιστώθηκε από το ΕΔΔΑ στην
προκειμένη περίπτωση αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε επαρκής δέσμευση
για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρουμανία.

Ηaddad κατά Ισπανίας της 18.06.2019
( αριθ. προσφ. 16572/17)
Στην παρούσα υπόθεση η μητέρα, Ισπανίδα υπήκοος, κατηγόρησε τον
Σύριο σύζυγό της, ενώπιον των Ισπανικών δικαστηρίων για ενδοοικογενειακή βία. Μετά το διαζύγιό τους, αιτήθηκε την τοποθέτηση των τριών
τέκνων τους σε κρατική δομή για τη φροντίδα τους, αφού είχε πετύχει
την έκδοση προσωρινών μέτρων για την απομάκρυνση των τέκνων από
τον πατέρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Ο προσφεύγων δεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή εγκαίρως. Εν συνεχεία απαλλάχθηκε των
κατηγοριών από την ισπανική δικαιοσύνη για ενδοοικογενειακή βία.
Τον Φεβρουάριο του 2016 η περιφερειακή κυβέρνηση της Ισπανίας
ολοκλήρωσε την υπηρεσία εποπτείας των δύο υιών του και τα επέστρεψε
στον πατέρα τους. Ο προσφεύγων προσέφυγε στα δικαστήρια της Ισπανίας διεκδικώντας την επανένωση και με το τρίτο τέκνο το οποίο είχε
δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια.
Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, οι ισπανικές διοικητικές αρχές θα έπρεπε να
έχουν λάβει υπόψη άλλα λιγότερο ριζοσπαστικά μέτρα απ’ ό,τι η υιοθεσία για την ανήλικη κόρη του προσφεύγοντος και να λάμβαναν υπόψη
τα αιτήματα του προσφεύγοντος μόλις η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί
εναντίον του τερματίζονταν. Οι διοικητικές αρχές δεν προέβησαν σε νέα
ευρήματα ή εκτίμηση, βάσει της εξέλιξης των περιστάσεων δείχνοντας
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σαφώς την αποφασιστικότητά τους να τοποθετήσουν το παιδί σε προ-υιοθεσίας ανάδοχη φροντίδα. Το Δικαστήριο επισήμανε τη νομολογία του
σύμφωνα με την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης, ένας γονέας δικαιούται μέτρα για την επανένωση του με το παιδί του και οι εθνικές αρχές ήταν υποχρεωμένες να λάβουν τέτοια μέτρα. Ως εκ τούτου, οι
αρμόδιες αρχές ήταν υπεύθυνες για την παύση της επικοινωνίας μεταξύ
του προσφεύγοντος και της κόρης του, τουλάχιστον από την αθώωση του
και μετά και απέτυχαν αναφορικά με την θετική τους υποχρέωση λήψης
μέτρων ώστε να μπορεί να έχει τακτική επαφή μαζί της.
Το ΕΔΔΑ εκτίμησε ότι η τοποθέτηση ενός παιδιού πρέπει κανονικά να
θεωρηθεί ως προσωρινό μέτρο το οποίο αναστέλλεται μόλις το επιτρέψει
η κατάσταση. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η τελική αθώωση του προσφεύγοντος και η άρση της απαγόρευσης
οποιασδήποτε επαφής με τα παιδιά του δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από τις ισπανικές αρχές. Η διαδικασία θα έπρεπε να περιβάλλεται
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του
προσφεύγοντος και να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντά του. Διαπιστώθηκε τέλος οι ισπανικές αρχές δεν είχαν καταβάλει
τις δέουσες ή επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλίσουν το σεβασμό
του δικαιώματος του προσφεύγοντος να ζήσει μαζί με την κόρη του, μαζί
με τα αδέλφια της, παραβλέποντας με αυτό τον τρόπο το δικαίωμά του
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, όπως εγγυάται το
άρθρο 8 της Σύμβασης

Volodina κατά Ρωσίας της 09.07.2019
(αρ. προσφ. 41261/17)
Στην παρούσα υπόθεση το ΕΔΔΑ εξέτασε το ανεπαρκές νομικό καθεστώς για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ως διακριτική συμπεριφορά σε βάρος γυναικών. Η προσφεύγουσα προσέφυγε στο ΕΔΔΑ
διότι οι ρωσικές αρχές δεν την είχαν προστατεύσει από επαναλαμβανόμενες σοβαρές επιθέσεις, απαγωγές, βιασμούς και απειλές του πρώην
συντρόφου της.
Η ενδοοικογενειακή βία δεν αναγνωρίζονταν στο ρωσικό δίκαιο, ούτε
προβλέπονταν κάποια περιοριστικά μέτρα. Οι νομικές ελλείψεις απέδειξαν σαφώς ότι οι αρχές ήταν απρόθυμες να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος αυτού στη Ρωσία και τις διακρίσεις που επιφέρει
στις γυναίκες. Παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης) της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 14
(απαγόρευση των διακρίσεων).
Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι η Ρωσία δεν έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει ένα σύστημα για την προστασία από όλες τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα από ένα μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ του 2016
και του 2017, η ενδοοικογενειακή βία δεν καθορίζονταν ή αναφέρονταν
με οποιοδήποτε τρόπο στη Ρωσική νομοθεσία είτε ως αυτόνομο αδίκημα
είτε ως επιβαρυντικό στοιχείο άλλων αξιόποινων πράξεων. Οι υπάρχου-
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σες ποινικές διατάξεις ήταν ανεπαρκείς για να συμπεριλάβουν πολλές
μορφές ενδοοικογενειακής βίας, όπως π.χ. ψυχολογική ή οικονομική κακοποίηση, έλεγχος ή καταναγκαστική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι υποθέσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν εάν το θύμα απέσυρε την καταγγελία του. Το ΕΔΔΑ επανέλαβε ότι οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να συνεχίζουν τις διαδικασίες ως ζήτημα δημοσίου συμφέροντος,
έστω και αν το θύμα απέσυρε την καταγγελία. Δεύτερον, εκτιμήθηκε ότι
τα μέτρα που λήφθησαν από τις ρωσικές αρχές ήταν ανεπαρκή για να
επιτύχουν την αποτροπή του δράστη από την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς. Το Δικαστήριο επεσήμανε ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό ότι η
Ρωσία παρέμεινε μεταξύ των λίγων κρατών μελών των οποίων η νομοθεσία δεν προστάτευε ουσιαστικά τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας όπως
άλλα κράτη.
Τέλος, το κράτος απέτυχε στο καθήκον του να διερευνήσει την κακομεταχείριση, παρά τους αξιόπιστους ισχυρισμούς κακοποίησης της προσφεύγουσας, την υποβολή ιατρικών εκθέσεων, τις καταθέσεις μαρτύρων
και τα γραπτά μηνύματα, οι αρχές ήταν απρόθυμες να κινήσουν ποινική
έρευνα εναντίον του. η οποία θα είχε εξασφαλίσει την τιμωρία του.
Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι η ενδοοικογενειακή βία επηρέασε δυσανάλογα τις γυναίκες στη Ρωσία. Παρά τη γενικευμένη φύση του προβλήματος, οι ρωσικές αρχές δεν είχαν έως σήμερα θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών και την προστασία
τους από ενδοοικογενειακή βία. Το Δικαστήριο συμφώνησε με πρόσφατη αξιολόγηση από επιτροπή του ΟΗΕ ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις
το 2017 αποποινικοποιούν την επίθεση από συγγενείς και «οδηγούν στην
ατιμωρησία των δραστών» της ενδοοικογενειακής βίας. Δείχνοντας ανοχή σε πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, οι αρχές δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν συνθήκες ουσιαστικής ισότητας των φύλων που θα επέτρεπαν στις γυναίκες να ζουν απαλλαγμένες από φόβο κακομεταχείρισης ή
σωματικών επιθέσεων και να επωφελούνται από την ισότιμη προστασία
του νόμου. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.

E.B. κατά Ρουμανία της 19.03.2019
(αριθ. προσφ. 49089/10)
Στην περίπτωση αυτή η προσφεύγουσα είναι υπήκοος της Ρουμανίας
η καταγγελία της είναι ότι ενώ υπήρξε θύμα βιασμού, δεν ερευνήθηκε επαρκώς η υπόθεση. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι τον Μάιο του
2008, καθώς περπατούσε για το σπίτι της, γνώρισε έναν άνδρα, αγνώστου ταυτότητας εκείνη την εποχή, αλλά που αργότερα αναγνωρίστηκε
ως ο T.F.S.. Αυτός την απείλησε με ένα μαχαίρι και στη συνέχεια τη βίασε.
Η αστυνομία ανέκρινε τον T.F.S. μετά από καταγγελία της, ο οποίος αρνήθηκε το βιασμό και είπε ότι η συνεύρεση έλαβε χώρα με τη συναίνεση
της προσφεύγουσας. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μην ασκήσουν
ποινική δίωξη με την αιτιολογία ότι οι πράξεις του T.F.S. δεν αποτελούσαν
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έγκλημα και ότι η σχετική εγκληματολογική έκθεση, δεν στήριξε τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας, καθώς δεν απόδειξε τραυματισμούς στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και δεν μπορούσε να προσδιορίσει την
ημερομηνία τραυματισμού του χεριού της.
Το ΕΔΔΑ, επαναλαμβάνει ότι τα κράτη έχουν καθήκον, βάσει των άρθρων της ΕΣΔΑ, αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης των σεξουαλικών εγκλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τιμωρήσουν και να διώξουν οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου δεν υπήρξε σωματική αντίσταση. Οι αρχές
που ασχολούνται με την υπόθεση της προσφεύγουσας είχαν στη κατοχή
τους αντικρουόμενες καταθέσεις και αυτό που έπρεπε να ελέγξουν ήταν
εάν η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική ή όχι. Το ζήτημα της εγκυρότητας μίας ενδεχόμενης συναίνεσης θα έπρεπε να έχει επίσης κεντρικό
ρόλο στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι ο ποινικός κώδικας της Ρουμανίας
δεν ανέφερε πουθενά ως προϋπόθεση ότι το θύμα έπρεπε να αποδείξει
τη σωματική του αντίσταση. Το κύριο ζήτημα ήταν πώς ερμηνεύονται οι
λέξεις «περιορισμός» και «έλλειψη ικανότητας έκφρασης της βούλησης».
Το ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές της Ρουμανίας είχαν
δώσει μεγάλη έμφαση στην έλλειψη αποδείξεων αντίστασης εκ μέρους
της προσφεύγουσας και δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αντιδράσεών της με βάση τη διανοητική της ικανότητα, το οποίο είχε ζητήσει. Η
προσφεύγουσα, επίσης, είχε ισχυριστεί ότι είχε υποστεί περαιτέρω ταλαιπωρία επειδή δεν ενημερώθηκε για τα δικονομικά της δικαιώματα και τη
δυνατότητά λήψης δωρεάν νομικής συνδρομής και παροχή συμβουλών,
ενώ παράλληλα οι αρχές δεν είχαν διαψεύσει αυτές τις δηλώσεις. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της
ενδοοικογενειακή βίας απαιτούσε από τις χώρες να προστατεύσουν τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που έχουν
στη διάθεσή τους. Συνεπώς, η τηρούμενη στάση στην υπόθεση της προσφεύγουσας, υπονόμευε τους σκοπούς που προβλέπονταν από το εθνικό
νομικό πλαίσιο για τη βία κατά των γυναικών την προστασία των θυμάτων
βιασμού και ήταν ασυμβίβαστη με τα διεθνή νομικά πρότυπα.
Το ΕΔΔΑ δεν εκφράζει άποψη σχετικά με την ενοχή του εικαζόμενου
βιαστή, αλλά κρίνει ότι η αδυναμία των αρχών να απαντήσουν επαρκώς
στους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας ή να σεβαστούν επαρκώς τα δικαιώματά της ως θύμα βίας, έθεσε σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του συστήματος που είχε θεσπίσει η Ρουμανία στο πλαίσιο των
διεθνών της υποχρεώσεων. Επομένως, οι αρχές της χώρας δεν τήρησαν
το καθήκον τους να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ένα σύστημα ποινικού
δικαίου ικανό να τιμωρεί όλες τις μορφές βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης και την παροχή επαρκούς προστασίας της φυσικής ακεραιότητας της προσφεύγουσας.
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Kurt κατά Αυστρίας της 04.07.2019
(αριθ.προσφ. 62903/15)
Η προσφεύγουσα είναι Αυστριακή υπήκοος που ζει στο Unterwagram
(Αυστρία). Παντρεύτηκε τον Ε. το 2003. Απέκτησαν δύο παιδιά, Α., που
γεννήθηκε το 2004, και Β., που γεννήθηκε το 2005. Τον Ιούλιο του 2010
η προσφεύγουσα κάλεσε την αστυνομία επειδή ο σύζυγός της την είχε
κτυπήσει. Ισχυρίστηκε ότι την κτυπούσε εδώ και χρόνια και ότι πρόσφατα
η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Η αστυνομία σημείωσε ότι η προσφεύγουσα εμφάνιζε σημάδια βίας στο σώμα της. Στη συνέχεια εκδόθηκε περιοριστικό μέτρο εναντίον του Ε. Αυτό το μέτρο, τον υποχρέωσε να μείνει
μακριά από το κοινό διαμέρισμά τους καθώς και από το διαμέρισμα των
γονέων της για 14 ημέρες. Ο Ε. συμμορφώθηκε με την απόφαση, και δεν
σημειώθηκαν άλλα συμβάντα στην αστυνομία. Αν και η προσφεύγουσα
αρνήθηκε να καταθέσει, τον Ιανουάριο του 2011 το Περιφερειακό Ποινικό
Δικαστήριο του Graz έκρινε ένοχο τον Ε. για σωματική βλάβη και επικίνδυνη απειλητική συμπεριφορά και τον καταδίκασε σε φυλάκιση τριών μηνών με αναστολή υπό όρους. Μέχρι τον Μάιο του 2012 δεν αναφέρθηκαν
περαιτέρω συμβάντα στην αστυνομία. Τον Μάιο του 2012 η προσφεύγουσα πήγε στο περιφερειακό δικαστήριο του St. Pölten και υπέβαλε αγωγή
διαζυγίου. Την ίδια ημέρα, κατήγγειλε τον σύζυγό της στην αστυνομία για
βιασμό και για το γεγονός ότι την απειλούσε. Πρόσθεσε ότι την κτυπούσε
τακτικά, μερικές φορές χαστούκιζε και τα παιδιά. Φοβόταν πολύ το σύζυγό της και δήλωσε ότι ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά
της. Ένας αστυνομικός εξέδωσε περιοριστική διαταγή εναντίον του E., ο
οποίος πήγε εκουσίως στο αστυνομικό τμήμα. Δύο μέρες αργότερα ο Ε.
επέστρεψε στην αστυνομία για να διερευνήσει εάν θα ήταν δυνατό να
επικοινωνήσει με τα παιδιά του.
Η αστυνομία έλαβε την ευκαιρία να τον εξετάσει σχετικά με τις καταθέσεις των παιδιών, του ότι τα χτυπούσε. Ο Ε. ομολόγησε ότι τα κτυπούσε «κάθε τόσο», αλλά «μόνο ως εκπαιδευτικό μέτρο», χωρίς να είναι
επιθετικός. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά του ήταν τα πάντα για αυτόν. Στις 25
Μαΐου 2012 ο Ε. πήγε στο σχολείο των Α. και Β. Ζήτησε από τον δάσκαλο
του Α. αν μπορούσε να μιλήσει με τον γιό του. Ο δάσκαλος, ο οποίος
αργότερα δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα προβλήματα στην οικογένεια, συμφώνησε. Όταν ο Α. δεν επέστρεψε στην τάξη, άρχισε να
τον ψάχνει. Τον βρήκε στο υπόγειο του σχολείου, όπου είχε πυροβοληθεί
στο κεφάλι. Η αδελφή του Β, η οποία είχε δει να πυροβολούν τον αδελφό
της, δεν τραυματίστηκε. Ένα ένταλμα για τη σύλληψη κατά του Ε. εκδόθηκε αμέσως και η αστυνομία άρχισε τις έρευνες, αλλά ο Ε. βρέθηκε
νεκρός στο αυτοκίνητό του εκείνη την ημέρα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί.
Τον Φεβρουάριο του 2014 η προσφεύγουσα κίνησε επίσημες διαδικασίες
για να αποδοθούν ευθύνες. Υποστήριξε ότι το γραφείο του εισαγγελέα
θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τον Ε. να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση αφότου η ίδια ανέφερε στην αστυνομία ότι υπήρξε πραγματικός και
άμεσος κίνδυνος να κινηθεί βίαια εκ νέου κατά της οικογένειάς του. Ζήτησε με αγωγή 37.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ζήτησε
136

ΑΝΔΡΟΜΆΧΗ ΜΠΟΎΝΑ-ΒΆΙΛΑ • ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΠΑΠΆΝΗΣ

επίσης από το δικαστήριο να εκδώσει δηλωτική / απόφαση σύμφωνα με
την οποία η Αυστρία ήταν υπεύθυνη για οποιοδήποτε πιθανή μελλοντική
ζημία που προκλήθηκε από τη δολοφονία του γιου της, την οποία έκρινε
σε 5.000 ευρώ. Το Νοέμβριο του 2014 το περιφερειακό δικαστήριο του
St. Pölten απέρριψε την αγωγή της. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που έπρεπε να εξετάσουν οι αρχές την
εποχή εκείνη, δεν διακρίνονταν άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του Α. Τον
Ιανουάριο του 2015 απορρίφθηκε από το Εφετείο της Βιέννης η έφεσή
της και τον Απρίλιο του 2015 το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση.
Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι αναφορικά με το αν οι αρχές είχαν συμμορφωθεί με το καθήκον τους βάσει του άρθρου 2 σχετικά με την προστασία
της προσφεύγουσας και των παιδιών της, το Δικαστήριο επανέλαβε ότι
το 2010 η αστυνομία είχε εκδώσει περιοριστικά μέτρα εναντίον του Ε.
αμέσως μετά την άσκηση ποινικών καταγγελιών από την προσφεύγουσα
και ο Ε καταδικάστηκε   σε έξι μήνες μετά την καταγγελία της στην αστυνομία. Δύο χρόνια αργότερα, το 2012, η προσφεύγουσα είχε αναφέρει
περαιτέρω βίαια επεισόδια στην αστυνομία και είχαν εκδοθεί και πάλι
αμέσως περιοριστικά μέτρα εναντίον του Ε. Την ίδια ημέρα και ο δημόσιος κατήγορος ξεκίνησε ποινική έρευνα για εξακρίβωση των ισχυρισμών
της για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι
οι αρχές είχαν αντιδράσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στις καταγγελίες της. Εναπόκειται στο Δικαστήριο να εξετάσει αν, βάσει των διαθέσιμων μέχρι τότε πληροφοριών, οι αρχές θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι
ο Ε. αποτελούσε πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του γιου του
εκτός του χώρου που εφαρμόζονταν τα περιοριστικά μέτρα, το οποίο θα
μπορούσε να αποφευχθεί μόνο με την απομόνωση του. Ήταν γνωστό
ότι ο Ε. είχε καταδικαστεί για σωματική βλάβη κατά της προσφεύγουσας
και για απειλητική συμπεριφορά προς τον αδελφό και τον ανιψιό του το
2010 και ότι φέρεται να έχει απειλήσει την προσφεύγουσα και τα παιδιά
της τον Μάιο του 2012. Ωστόσο, η φερόμενη συμπεριφορά περιορίζονταν
πάντα στο οικογενειακό σπίτι και η προσφεύγουσα είχε περάσει ακόμη
τρεις ημέρες στο διαμέρισμα μαζί του πριν τον καταγγείλει στην αστυνομία. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο συμφώνησε με τις αρχές ότι οι απειλές
δεν έδειξαν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών έξω από την κατοικία
τους. Δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι ο σύζυγος της προσφεύγουσας είχε ποτέ
όπλο ή ότι προσπαθούσε να αποκτήσει ένα.
Με την αστυνομία ήταν πάντα συνεργατικός. Ως εκ τούτου, οι εγχώριες αρχές δεν είχαν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι υπήρχε συγκεκριμένος
κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών από τη χρήση όπλου. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αρχές είχαν το δικαίωμα να καταλήξουν στο συμπέρασμα
ότι η περιοριστική εντολή επαρκούσε για να προστατεύσει τη ζωή της
προσφεύγουσας και των παιδιών της. Τα βίαια ξεσπάσματα του πατέρα
περιορίζονταν στο σπίτι, γεγονός που μια περιοριστική εντολή μπορούσε
να το αποτρέψει, ειδικά επειδή είχε συμμορφωθεί πλήρως με ένα τέτοιο
μέτρο το 2010. Υπό τις συνθήκες αυτές, ένας πραγματικός και άμεσος
κίνδυνος μιας προγραμματισμένης δολοφονίας από τον Ε. μέσω πυρο137
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βολισμού του γιου του στο σχολείο του δεν ήταν προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας την ώρα
των γεγονότων οι αρχές είχαν το δικαίωμα να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι εντολή περιοριστικών όρων ήταν επαρκής για την προστασία
της ζωής της προσφεύγουσας και των παιδιών της. Δεν υπήρχε διακριτός
πραγματικός και άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών. Το Δικαστήριο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν παρέβησαν την υποχρέωσή
τους να προστατεύσουν τη ζωή του γιου της προσφεύγουσας.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Η τριλογία της αντιμετώπισης ενός
περιστατικού

Επικοινωνία με τις Αρχές
Η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Για το
λόγο αυτό σε περίπτωση ανάλογου περιστατικού μπορείς :
•
•
•

Να καλέσεις το 100.
Σε περίπτωση που δεν μπορείς να μιλήσεις στείλει SMS στο 100 με
ακριβή διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, είδος επείγουσας ανάγκης.
Να υποβάλλεις μήνυση στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με το αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, οι Αστυνομικοί οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στο χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Γραμμή SOS 15900
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων η Γραμμή SOS 15900 είναι µια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα
στις γυναίκες «επιζούσες» βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν
άµεσα μαζί της για την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε
έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση.
Οι
•
•
•
•

σύμβουλοι της Γραμμής 15900 :
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής,
τηρούν το απόρρητο της συμβουλευτικής,
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να βγουν από μία πιθανή αποµόνωση,
αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους.
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Συμβουλευτικά Κέντρα
Στην Ελλάδα λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα στις Πρωτεύουσες
των 13 Διοικητικών Περιφερειών και στο Πειραιά και αποτελούν μέρος
ενός πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της
βίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι η εξειδικευμένη ενημέρωση
σε θέματα Ισότητας Φύλων, η ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, η νομική
συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους
σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκησης επιμέλειας παιδιών
κ.ο.κ, η παραπομπή ή συνοδεία - όποτε αυτό απαιτείται - των θυµάτων σε
ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης
παιδιών κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Tο αδίκημα του βιασμού και η νομοθετική
τυποποίηση του στον νέο ποινικό κώδικα
(άρθρα 336 και 343 πκ)

Το αδίκημα του βιασμού έχει υποστεί μεταβολές κατά τη διάρκεια του
χρόνου, αφομοιώνοντας, όπως το σύνολο του ποινικού συστήματος, τις
κοινωνικές αλλαγές και τις εννοιολογήσεις των επιστημών. Εντάσσεται
στο κεφάλαιο του Κώδικα «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας».
Στην πρώτη του έκδοση το έτος 1985 (ΠΔ 283/1985 ΠΚ αρ.336) ο βιασμός τυποποιούνταν για την εξώγαμη συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη.
Η αλλαγή που επήλθε με το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία με το
Ν. 3500/2006 περιέλαβε και την περίπτωση του βιασμού στα πλαίσια
της οικογενειακής ζωής απαλείφοντας τον όρο «εξώγαμη συνουσία ή σε
άλλη ασελγή πράξη».
Η διατύπωση του άρθρου 336 μετά την τροποποίηση του Ν.3500/2006
ήταν η εξής:
1. «Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε
ανοχή της τιμωρείται με Κάθειρξη.»
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
Εν συνεχεία και με το Ν. 4619/2019 το άρθρο 336 ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 περ.2 Ν.4637/2019 (ΦΕΚ Α 180/18.11.2019) ορίζει
για το βιασμό ότι:
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση
ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών.
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν
πράξεις.
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3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους
δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θάνατο του
παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα
ετών.
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη
έως δέκα έτη.»
Στην αιτιολογική έκθεση1 για την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα
αναφέρονται για την επιλογή της θέσπισης ενός νέου πλαισίου για το
βιασμό οι λόγοι που οδήγησαν την νομοπαρασκευαστική επιτροπή να
προτείνει τις αλλαγές που σημειώνονται ανωτέρω. Ειδικότερα:
«Ο Ποινικός Κώδικας αντιλαμβάνεται ως έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κάθε κάµψη της βούλησης του προσώπου στο πεδίο της
γενετήσιας αυτοδιάθεσης, προκειµένου αυτό να ενεργήσει ή να ανεχθεί
γενετήσια πράξη. Δέχεται ότι το δικαίωµα αυτό δεν απεµπολείται ποτέ
ούτε αδρανεί έστω και προσωρινά και γι’ αυτό είναι από άποψη αδίκου
δυνατή η τέλεση αδικήµατος κατά της γενετήσιας ελευθερίας ακόµα και
στο πλαίσιο διαπροσωπικής ή νοµικής σχέσεως όπου οι γενετήσιες πράξεις είναι κοινωνικά αναµενόµενες, καθώς η προς τούτο συναίνεση δεν
µπορεί ποτέ να θεωρηθεί αµετάκλητη. Για το λόγο αυτό, άδικο µπορεί
να στοιχειοθετηθεί ακόµα κι αν το πρόσωπο αποσύρει τη συναίνεσή του
καίτοι έχει τελέσει τέτοιες πράξεις όλως προσφάτως ή καίτοι έχει αρχίσει ήδη να τελεί τέτοιες αλλά στην πορεία αποσύρει τη συναίνεσή του.
Ο όρος που δηλώνει την αξιόποινη κάµψη της βούλησης του παθόντος
είναι αυτός του «εξαναγκασµού», µε την ένταση του οποίου συνδέεται
και η κλιµάκωση του αδίκου. Εκκινεί από την πλήρη εξαφάνιση αυτής µε
την άσκηση φυσικής βίας ή µε την απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου
σώµατος ή ζωής, ήτοι τον «εν στενή εννοία» βιασµό. Στην παρ. 5 του αρθ.
336 θεσπίζεται εξ’ αρχής αξιόποινο στην περίπτωση που ο δράστης επιχειρεί γενετήσια πράξη, χωρίς τη συναίνεση του παθόντος. …... Η επιλογή του όρου «γενετήσια» αντί «σεξουαλική» προτιµήθηκε, διότι πρόκειται
για έννοια, η οποία ορίζει τόσο τη διαδικασία της αναπαραγωγής (γένεσις) όσο και τις σχετικές ή παράλληλες µε αυτήν πράξεις, διαθέσεις και
ορµές, την ερωτική ζωή των ανθρώπων. Λόγω της «γενικότητας» της υιοθετήθηκε στη σύγχρονη επιστηµονική και κοινή γλώσσα. Ο όρος «γενετήσια πράξη» έχει την έννοια που προσδιορίζει η νοµολογία και η επιστήµη.
Πρόκειται για τη συνουσία και άλλες πράξεις µε την ίδια βαρύτητα, από
πλευράς προσβολής του εννόµου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας,
όπως είναι η «παρά φύσιν» συνεύρεση, ο ετεροαυνανισµός ή πεολειξία
και η αιδιολειξία ή η χρήση υποκατάστατων µέσων. Ως χειρονοµίες «γενετήσιου χαρακτήρα» νοούνται πράξεις ήσσονος βαρύτητας, οι οποίες
όµως προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως χειρονοµίες ή θω1. Α
 ιτιολογική έκθεση Ν.4619/2019
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πείες ή ψαύσεις του σώµατος, που δεν εξικνούνται σε γενετήσια πράξη.
Τέλος πράξη γενετήσιου χαρακτήρα είναι συµπεριφορές ή χειρονοµίες,
οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη υπαινίσσονται ή καταδεικνύουν ή παρωθούν σε γενετήσιες πράξεις.
Στο άρθρο αυτό (336) έχει ενταχθεί το έγκληµα του βιασµού, το
οποίο σήµερα τυποποιείται στο ίδιο άρθρο του ΠΚ. Ως µέσο τέλεσης
του εγκλήµατος διατηρείται η σωµατική βία, ωστόσο εξειδικεύεται σε
σηµαντικό βαθµό το περιεχόµενο της απειλής. Για την περιγραφή του
εγκλήµατος η επιτροπή δεν θεώρησε επαρκή την αναφορά στην απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου - αναφορά που δηµιούργησε συχνά
προβλήµατα στην πράξη ως προς το περιεχόµενο των δύο αυτών όρων –
αλλά έκρινε αναγκαία τη ρητή αναφορά στον προσδιορισµό των αγαθών
που πρόκειται να πληγούν. Για την τέλεση του εγκλήµατος είναι, λοιπόν,
αναγκαία η απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα. Επιπλέον, αντί για την αναφορά στην ασελγή πράξη,
της οποίας το περιεχόµενο έχει διαχρονικά δηµιουργήσει σοβαρά ερµηνευτικά προβλήµατα (βλ. σχετικά Ν. Παρασκευόπουλου, ό.π.) στο κείµενο
της νέας διάταξης γίνεται πλέον λόγος για επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, για το περιεχόµενο της οποίας έγινε ήδη λόγος. Η ποινική
κύρωση του βιασµού (κάθειρξη) διατηρείται. Ως διακεκριµένη µορφή του
εγκλήµατος παραµένει πάντως ο οµαδικός βιασµός που απειλείται µε
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, ενώ στο ίδιο άρθρο έχει ενταχθεί και το
εκ του αποτελέσµατος έγκληµα του θανατηφόρου βιασµού για το οποίο
απειλείται ισόβια κάθειρξη.»
Η θέση των δικαστηρίων για την τροποποίηση που επήλθε με τον νέο
ΠΚ είναι η εξής:
Με τη με αριθμό 5/2020 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου2 έκρινε
ότι σύμφωνα με το αρ. 336 παρ. 1 ΠΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του βιασμού, απαιτείται : α) εξαναγκασμός κάποιου, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σε ακούσια συνουσία
ή σε ανοχή ή επιχείρηση άλλης γενετήσιας πράξης και β) ο εξαναγκασμός αυτός να γίνεται με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου
κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας ή και δι` αμφοτέρων.
Ειδικότερα, ο εξαναγκασμός του θύματος από τον δράστη, συνιστά
αυτοτελώς τυποποιούμενο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του
εγκλήματος του άρθρου 336 Νέου ΠΚ (Βλ. Ν. Παρασκευόπουλου/ Ε. Φυτράκη, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, σελ. 104. 49), το οποίο πρέπει
να επικαλύπτεται υποκειμενικά και από τον αντίστοιχο δόλο του δράστη,
δηλαδή ο δράστης του εγκλήματος απαιτείται να γνωρίζει ότι (και να
θέλει να) εξαναγκάζει το θύμα. Ως εξαναγκασμός νοείται η υποχρέωση ενός ατόμου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή ενάντια στη ή χωρίς τη
βούλησή του3. Είναι η κάμψη της αντίθετης βούλησης του θύματος, που
εκδηλώθηκε ήδη ή πρόκειται να εκδηλωθεί, ήτοι το δεδομένο που κα2. Α
 ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ
3. ΑΠ 571/1999, ΠοινΧρον 2000.213 επ., ΑΠ 1356/1997, ΠοινΧρον 1998.478 επ.
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ταλύει τη γενετήσια ελευθερία του θύματος και δη, το δικαίωμά του να
αποφασίζει ελεύθερα και χωρίς εξαναγκασμούς αν, πότε και με ποιον θα
συνάψει γενετήσια σχέση οποιασδήποτε μορφής. Επομένως, η αντίθετη
βούληση του θύματος συνιστά θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της έννοιας του εξαναγκασμού και, κατ` επέκταση, της έννοιας του βιασμού. Για
την κατάφαση του εξαναγκασμού δεν απαιτείται κατ` ανάγκη το θύμα να
αντιστέκεται ενεργά, με μυϊκές κινήσεις 4, αλλά αρκεί το ότι η γενετήσια
επαφή λαμβάνει χώρα παρά την αντίθετη βούληση του τελευταίου, την
οποία εξωτερικεύει με οποιονδήποτε τρόπο το θύμα και γίνεται εμφανής στο δράστη και ότι ο δράστης ασκεί σωματική βία, η οποία εξουδετερώνει τη βούληση του θύματος να αντισταθεί. Η αντίθετη βούληση
του θύματος μπορεί να εκφραστεί και λεκτικά (λ.χ. προσπάθεια αποτροπής, παρακλήσεις προς τον δράστη, φωνές, κλήση σε βοήθεια, κ.λπ.),
μόνη δε η σιωπή του θύματος, δεν αποτελεί ένδειξη για τη συναίνεσή
του. Στοιχειοθετείται ως εκ τούτου βιασμός και όταν το θύμα, λόγω του
αιφνιδιασμού ή του φόβου των συνεπειών προβολής αντίστασης ή των
ασθενών σωματικών του δυνάμεων ή άλλων περιστάσεων, που κρίνονται
κατά περίπτωση, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή μάταιη την αντίσταση και
δεν αντιστάθηκε καθόλου στη σωματική βία του δράστη5 Σύνηθες άλλωστε φαινόμενο σε περιπτώσεις βιασμού, αποτελεί η κατάσταση ακούσιας προσωρινής παράλυσης του θύματος, η κατάσταση δηλαδή εκείνη
κατά την οποία το θύμα δεν μπορεί να κινηθεί, γνωστή και ως «τονική
ακινησία», που θεωρείται ως μια εξελικτική προσαρμοστική άμυνα σε
μια επίθεση αρπακτικού, όταν όλοι οι άλλοι αμυντικοί μηχανισμοί δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρατηρείται σε ανθρώπους και ζώα,
όταν αυτά έρθουν σε επαφή με το αρπακτικό - όπως και στην περίπτωση
του βιασμού6. Δέον να σημειωθεί ότι η σωματική βία και, αντίστοιχα, η
αντίσταση σ` αυτήν, δεν απαιτείται, κατά μείζονα λόγο, να είναι διαρκής,
να διαρκεί δηλαδή μέχρι την αποπεράτωση της πράξης 7. Στην περίπτωση
που ο δράστης περιφέρει το άτομο σε κατάσταση αναισθησίας διά της
χρήσεως υπνωτικών ή άλλων ναρκωτικών μέσων (άρθρο 13 στοιχ. δ` του
ΠΚ) και στη συνέχεια διά του τρόπου αυτού κάμπτει την αντίσταση του
και επιχειρεί συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη πραγματώνεται το έγκλημα
του βιασμού (άρθρο 336 παρ. 1 του ΠΚ) αφού διά του ανωτέρω τρόπου
(της χρήσεως βίας διά παροχής υπνωτικών ή άλλων ναρκωτικών μέσων)
εξαναγκάζει το θύμα σε συνουσία ή στην επιχείρηση άλλης ασελγούς
πράξης (πλέον γενετήσια πράξης)8.
4. Β
 λ. ΑΠ 1862/2010, ΠραξΛογΠΔ 2011.150, ΑΠ 205/2010, ΠραξΛογΠΔ 2010.223, ΑΠ
33/2010, ΠοινΧρον 2012.374-375, ΠλημΗρ 33/2010, ΠοινΧρον 2012.374 - 376, ΣυμβΠλημΑθ 2057/1996, ΠοινΧρον ΜΖ΄.301 επ.
5. Βλ. ΑΠ 205/2010, ΠοινΔικ 2011.8 επ, ΠλημΗρακλ 199/2006, ΠοινΧρον 2008.565 επ.,
ΠλημΧαλκιδικ 35/2001, ΠοινΧρον 2001.648 επ., Α. Σαρέλη, Βιασμός, Η τυποποίησή
του στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, σελ. 126, Ν. Παρασκευόπουλου/ Ε. Φυτράκη, ό.π.,
σελ. 109, Γ.Α. Μαγκάκη, Τα εγκλήματα περί την γεννετήσιον και οικογενειακήν ζωήν,
1967, σελ. 29.
6. 5
 /2020 ΜΟΔ Βόλου Α’ Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος
7. (ΑΠ 1329/2015, ΑΠ 258/2015, ΑΠ 873/2014, ΑΠ 669/2014).
8. Μ
 ΟΔ Αθ 18/2020 Α’ Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος
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Το αδίκημα δεν τελείται εφ’όσον υπάρχει συναίνεση. Προϋποθέσεις
δε της ύπαρξης συναίνεσης είναι: α) η γνησιότητα της βούλησης, ώστε
ο συναινών να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της, η δε απόφασή
του να είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής, β) η προϋπαρξη αυτής από την
προσβολή του έννομου αγαθού και η μη ανάκλησή της όσο διαρκεί η τελευταία, έτσι ώστε να καλύπτει όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και αυτή τη
συγκεκριμένη κατά τόπο, χρόνο και περιστάσεις συμπεριφορά του δράστη, η δε μεταγενέστερη συναίνεση, δηλαδή η έγκριση, δεν αρκεί για να
αποκλείσει αναδρομικώς τον άδικο χαρακτήρα της προσβολής του έννομου αγαθού, αλλά αποτελεί απλή παροχή συγγνώμης από πλευράς του
παθόντος, που δεν είναι ικανή να παραμερίσει την γεννηθείσα ήδη κρατική αξίωση να επιβληθεί ποινή για την τελεσθεία εγκληματική πράξη9, γ)
θετική κατάφαση (της συναίνεσης) και όχι απλή ανοχή10, δ) η εξωτερίκευση της συναίνεσης καθ` οιονδήποτε τρόπο, δηλαδή με συμπεριφορά από
την οποία αυτή συνάγεται έστω συμπερασματικώς και όχι κατ` ανάγκην
eχρressis νerbis, ακριβώς επειδή αποτελεί πράξη διαθέσεως (εκδήλωση
ελευθερίας), προορισμένη για το κοινωνικό περιβάλλον 11 και ε) η γνώση
του δράστη περί της υπάρξεώς της12. Η συναίνεση είναι δυνατόν ν` ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της ερωτικής συνεύρεσης, οπότε
εάν αυτή συνεχισθεί με άσκηση βίας, τελείται βιασμός 13. Η συναίνεση
του θύματος ευρισκομένου σε κατάσταση υπνώσεως ή μέθης ή λιποθυμίας ή πλήρους εξαντλήσεως εν γνώση του δράστη πως το θύμα συναινεί χωρίς να αντιλαμβάνεται το νόημα της σε βάρος του προσβολής
της γενετήσιας πράξης δεν αίρει το αξιόποινο, αλλά πραγματώνει τη νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της καταχρήσεως σε ασέλγεια (πλέον
‘‘κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη’’). Η πλήρης
μέθη ή η ύπνωση περιφέρει το άτομο σε κατάσταση ανικανότητας προς
αντίσταση μη δυνάμενο να αντιληφθεί το μέγεθος της προσβολής της
γενετήσιας αξιοπρέπειας του. Η ανικανότητα στην ανωτέρω περίπτωση
του παθόντος δεν έχει το νόημα της ικανότητας προς τελεσφόρο αντίσταση αυτού. Στην κατάχρηση σε ασέλγεια, την απόλυτη ανικανότητα του
θύματος δεν την προκαλεί ο ίδιος ο δράστης σε αντίθεση με το βιασμό. 14
Πράγματι, η ερωτική συνεύρεση αποτελεί ισότιμη ψυχοσωματική επικοινωνία των ατόμων που συμμετέχουν σ` αυτή, από την οποία κάθε μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να απόσχει, υποχρεούμενου του ετέρου μέρους να σεβαστεί αυτήν την υπαναχώρηση
και να μην επιζητήσει να συνεχίσει την ερωτική συνεύρεση μονομερώς,
9. ( ΠλημΙωανν. 206/1998 δημ. Νόμος, Ανδρουλάκης «Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις»,
σελ. 411/412, Γάφος «Γενικό Μέρος», τ. Α`, 1973, σελ.185/186, Μαγκάκης «Ποινικό
Δίκαιο», 1984, σελ. 233, Κατσαντώνης «Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος», τ. Α`, 1972,
σελ. 192, Καρανίκας «Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος», τ. Α`, 1960, σελ. 78)
10. ( Ανδρουλάκης ό.π. 411
11. Α
 νδρουλάκης, ό.π. 412/413, Γάφος ό.π. 187, Μαγκάκης ό.π. 233/234
12. (Ανδρουλάκης ό.π413, Γάφος ό.π. 187/188, Μαγκάκης όπ. 234, cοntra Καρανίκας
ό.π. 79, Κατσαντώνης ό.π. 194/195
13. ΠλημΙωαν 206/1998 δημ. Νόμος, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη ΠοινΧρ Κ` 307 και Απόφ.
Γερμ. Ακυρ. της 16-4-1969 ΠοινΧρ Κ` 318
14. ΜΟΔ Αθ 18/2020 Α’ Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος
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με βίαια μέσα. Τυχόν δε αντίθετη άποψη, αφενός μεν συνιστά κατάφωρη
παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του ατόμου, ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρ. 5 Σ)15, στο οποίο περιλαμβάνεται
ως προστατευόμενη επιμέρους εκδήλωση της προσωπικότητας η σεξουαλική ελευθερία, δηλαδή το δικαίωμα του προσώπου να αναπτύσσει σεξουαλική δραστηριότητα εφόσον, καθόσον, όποτε, όπως και με όποιον
θέλει16, αφετέρου δε οδηγεί σε ανεπίτρεπτο περιορισμό της ατομικής
ελευθερίας και προσβολή του εσώτατου πυρήνα της προσωπικότητας του
ατόμου. Γίνεται μάλιστα δεκτό ότι βιασμός υπάρχει και όταν το θύμα σταμάτησε να προβάλλει αντίσταση, συνεπεία του ακουσίως προκληθέντος
σεξουαλικού ερεθισμού του 17 Ειδικότερα, ακόμη κι όταν ο τελευταίος
(σεξουαλικός ερεθισμός) εξικνείται μέχρις αποκορυφώσεως, ουδόλως
μπορεί να ερμηνευθεί ως παροχή συναινέσεως, ακριβώς επειδή κατ` αυτόν τον τρόπο δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις της συναίνεσης ως εκούσιας πράξης επιλογής.
Τρία είναι, κατά σύνολο, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, τα εννοιολογικά στοιχεία της βίας: α) η χρήση υλικής δύναμης, η οποία υποδεικνύει τη φυσική έννοια του όρου σωματική βία, β) η αφαίρεση σωματικής
δυνατότητας από το θύμα18, η οποία παραπέμπει στην κοινωνική έννοια
του όρου και γ) το στοιχείο του εξαναγκασμού. Κατά την κρατούσα δε
στη νομολογία άποψη, σωματική βία είναι η φυσική δύναμη η οποία δεν
μπορεί να αποκρουσθεί και η οποία, επιδρώντας στο σώμα του παθόντος,
αναγκάζει αυτόν να υποστεί, παρά τη θέλησή του, σαρκική μείξη ή να
ανεχθεί ή να επιχειρήσει γενετήσια (πλέον) πράξη.
Δέον να σημειωθεί πως η έννοια της σωματικής βίας, ως ενός εκ των
στοιχείων της υπόστασης του εγκλήματος του βιασμού, δεν περιλαμβάνει κατ` αρχήν αναγκαίως την έννοια της σωματικής βλάβης, η οποία συγκροτεί αυτοτελές έγκλημα, στρεφόμενο κατά του εννόμου αγαθού της
σωματικής ακεραιότητας, ενώ το έγκλημα του βιασμού στρέφεται κατά
του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας19.
Ως «γενετήσια πράξη» νοείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 336 Nέου ΠΚ, η συνουσία, καθώς και άλλες πράξεις με την ίδια,
από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, βαρύτητα, όπως είναι, ενδεικτικά, η «παρά φύσιν» συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία, η αιδιολειξία, ο ετεροαυνανισμός ή η χρήση
15. Π
 αρ’ ότι ο αρχικός τίτλος του κεφαλαίου αυτού στον Ποινικό Κώδικα είχε τον τίτλο
«εγκλήµατα κατά των ηθών», γινόταν δεκτό, σύµφωνα µε τις κατά την εισαγωγή
του αντιλήψεις, ότι είναι «τα αναγόµενα κυρίως εις ενεργείας σχετικάς µε την γενετήσιον ορµήν, εις συµφώνους τη φύσει εκδηλώσεις αυτής, αλλά και εις παρά φύσιν
τοιαύτας και άλλας διεστραµµένας συνηθείας» (Ν. Μπουρόπουλος, ΕρµΠΚ, τ. Β΄,
1960, σελ. 578) Αιτιλογική έκθεση Ν.4619/2019
16. Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, σελ. 183, Δοκουμετζίδη, Η σεξουαλική ελευθερία, άρθρο στο ΔΚΠ
17. Βλ. ΑΠ 1862/2010, ΠραξΛογΠΔ 2011.150, ΣυμβΑΠ 426/1971, ΠοινΧρον Κα΄.827 επ.,
ΠλημΗρακλ 199/2006, ΠοινΧρον 2008.565 επ., Καρανίκα, ό.π., σελ. 134.
18. Α. Σαρέλη, ο.π., σελ. 108
19. Α
 Π 295/1994 ΠοινΧρ ΜΔ 479, ΑΠ 97/92 ΠοινΧρ 707, ΑΠ 736/84 ΛΕ 39
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υποκατάσταστων μέσων20, ήτοι πράξεις που δεν συνιστούν πάντοτε ή δεν
προϋποθέτουν διεισδύσεις. Η κρίση του Δικαστηρίου21 περί ενδεικτικής
και όχι αποκλειστικής απαρίθμησης των ανωτέρω πράξεων ως «γενετήσιων», προκύπτει αδιαμφισβήτητα τόσο από την αναφορά στην αιτιολογική
έκθεση αυτή καθ` εαυτή, ότι ο όρος «γενετήσια πράξη» έχει την έννοια
που προσδιορίζει η νομολογία και η επιστήμη, όσο και από την φράση
«όπως είναι», που προηγείται της αναφοράς των επιμέρους αυτών πράξεων και η οποία, γραμματικά, καταδεικνύει τη μη αποκλειστική απαρίθμησή τους, αλλά την αναφορά τους ως παραδειγμάτων. Ως εκ τούτου και,
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο βιασμός αποσκοπεί στην ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του δράστη, όταν η πράξη του δράστη δεν είναι μια ήσσονος σημασίας ερωτική πράξη (όπως
στιγμιαίος εναγκαλισμός και ασπασμός), αλλά είναι μια πράξη με έντονο
γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, που κατατείνει στην διέγερση και
ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του και η οποία προσβάλλει το
κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών, αλλά και την ακώλυτη γενετήσια
εξέλιξη του παθόντος, τότε πρόκειται για γενετήσια πράξη, ίσης βαρύτητας με τη συνουσία και δεν συντρέχει προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά το άρθρο 337 του ΠΚ22. Για την ύπαρξη της συνουσίας αρκεί
η ένωση των γεννητικών μορίων του άνδρα και της γυναίκας, χωρίς να
χρειάζεται να γίνει εκσπερμάτωση ή αν γίνει δεν απαιτείται τέτοια εντός
του κόλπου της γυναίκας23 Για τη στοιχειοθέτηση του αδικημάτων που
περιγράφονταν στις διατάξεις της 336 παρ, 1 και 338 παρ. 1 του παλαιού
Ποινικού Κώδικα απαιτείτο, εκτός των άλλων, η διενέργεια συνουσίας ή
άλλης ασελγούς πράξεως. Στην έννοια της ασελγούς πράξης εντασσόταν, όχι μόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και η ψαύση
και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων μερών του
σώματος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά
όργανα του ανήλικου, ο εναγκαλισμός και ο ασπασμός στο πρόσωπο και
το σώμα, εφόσον κατατείνουν στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη24. Καθίσταται επομένως προφανές ότι πλέον,
υπό το καθεστώς του νέου Ποινικού Κώδικα, για τη στοιχειοθέτηση των
αδικημάτων των άρθρων 336 και 338 ΠΚ απαιτείται η διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έννοια στενότερη και ειδικότερη από αυτήν της ασελγούς
πράξης που προέβλεπε ο προϊσχύων Ποινικός Κώδικας25.
Τέλος, απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, είναι κάθε απειλή άμεσου και σοβαρού κινδύνου που στρέφεται κατά του σώματος ή της ζωής του υφιστάμενου την απειλή βίας
20. Β
 λ. σχετ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4619/2019, 19ο Κεφάλαιο, Εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, σελ. 66
21. Μ
 ΟΔ Βόλου 5/2020 Α’ Δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος
22. Βλ. σχετ. ΑΠ 118/2017 δημ. ΝΟΜΟΣ
23. 18/2020 ΜΟΔ Αθ
24. Ολ ΑΠ 3/2018 «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 347/2019 «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 931/2012, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»,
ΑΠ 266/2010 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 817/2006, ΠοινΛογ 2006, 764, ΑΠ 501/2006,
ΠοινΧρ 2006, 39, ΑΠ 1505/2005, ΠοινΧρ 2006, 252
25. Μ
 ΟΔ Αθ 18/2020 και Συμβ.Πλημ.Βόλου 253/2019, ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»
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και που μπορεί να εμποιήσει στον απειλούμενο φόβο περί επικείμενου
κινδύνου κατ` αυτού, έστω και αν αντικειμενικά και υπό άλλες συνθήκες, η απειλή αυτή κρίνεται σαν αστήρικτη ή ακόμη και μη δυνάμενη να
δημιουργήσει τις καταστάσεις που ο απειλούμενος υπέλαβε κατά το
χρόνο της απειλής, αρκεί ο απειλούμενος, κατά τον χρόνο που υφίσταται την απειλή, να πιστέψει ότι η απειλή αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Η σπουδαιότητα του κινδύνου κρίνεται με το συνδυασμό αντικειμενικού και υποκειμενικού κριτηρίου26. Σε κάθε περίπτωση, για την
κατάφαση της άσκησης σωματικής βίας στο έγκλημα του βιασμού, είναι
αδιάφορη τόσο η έντασή της, όσο και η ειδικότερη μορφή υπό την οποία
αυτή ασκήθηκε, αρκεί, λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών του θύματος (λ.χ. ηλικία, σωματική διάπλαση, συναισθηματική
φόρτιση, σχέση με το δράστη κ.λπ), να έχει εξαναγκαστική δύναμη, να
είναι δηλαδή πρόσφορη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να επιφέρει το
επιδιωκόμενο από τον δράστη αποτέλεσμα, ήτοι τον εξαναγκασμό του
θύματος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, δεδομένου ότι κυρίαρχο ρόλο
στην αντίσταση του θύματος διαδραματίζει η προσωπικότητά του, καθόσον δεν υπάρχει «κοινό μέτρο» στις αντιδράσεις κάθε ατόμου, υπό
τα ίδια πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις. Δεν απαιτείται, επίσης,
για την κατάφαση της άσκησης σωματικής βίας, να έχει επέλθει εν τέλει και σωματική βλάβη του παθόντος. Η σωματική βία δεν απαιτείται
να καλύπτει χρονικά ολόκληρη την τέλεση της ασελγούς πράξης, αλλά
δύναται να προηγείται, να διακόπτεται, να ασκείται εκ νέου κλπ., αρκεί να καθιστά δυνατή την τέλεση της πράξης αυτής. Υποκειμενικώς,
για την πράξη του βιασμού, απαιτείται έστω και ενδεχόμενος δόλος,
που συνίσταται στη γνώση και τη θέληση των παραπάνω στοιχείων του
εγκλήματος αυτού, δηλαδή στη βούληση του δράστη, όπως, με σωματική βία ή απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας ή και με τις δύο μαζί, εξαναγκάσει άλλον σε επιχείρηση ή
ανοχή γενετήσιας πράξης και περιλαμβάνει και τη γνώση ότι το θύμα
δεν συναινεί στη στην πράξη αυτή27.
Στο έγκλημα του βιασμού, για να υπάρχει απόπειρα, πρέπει να μην
έχει πραγματωθεί ένα τουλάχιστον από τα στοιχεία της αντικειμενικής
υποστάσεως του εγκλήματος και αρκεί να έχει γίνει έναρξη της σωματικής βίας ή της απειλής σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής
ακεραιότητας, με το σκοπό εξαναγκασμού του προσώπου σε επιχείρηση
ή ανοχή γενετήσιας πράξης, η οποία, όμως, δεν πραγματώθηκε εν τέλει
από άλλα περιστατικά, τυχαία και ανεξάρτητα από τη θέληση του δράστη,
26. Β
 λ. ενδεικτικά ΑΠ 925/2011, ΠλημΑθ 2020/2007, ΠοινΧρον 2008.1010 επ., ΑΠ
1307/2009, www.areiospagos.gr, ΑΠ 769/2009, www.areiospagos.gr,, ΑΠ 571/1999,
ΠοινΧρον 1999.213, ΠλημΚατερ 43/1993, ΠοινΧρον ΜΔ΄.100 επ. κ.α. βλ., όμως, και
ΑΠ 205/2010, ΠοινΔικ 2011. 8 επ. ΠραξΛογΠΔ 2010.223 επ., η οποία επισημαίνει ότι
δεν είναι αναγκαίο για την πληρότητα της αιτιολογίας να αναφέρεται ρητά ότι οι
δυνάμεις του κατηγορουμένου αποτέλεσαν φυσική δύναμη που δεν μπορούσε να
απωθηθεί από τους παθόντες
27. Βλ. σχετ. ΑΠ 1495/2017 ΠοινΧρ 2019.110, ΑΠ 1337/2017, ΑΠ 79/2017, ΑΠ 57/2017
δημ. Νόμος.
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μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η περίπτωση κατά την οποία ο
παθών ή η παθούσα αντιστάθηκε σθεναρώς.
Στο άρθρο 344 νέου ΠΚ ορίζεται ότι «στις περιπτώσεις του άρθρου
343 στοιχεία α` και β` για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του παθόντος. Στις περιπτώσεις των άρθρων 336 και 343 στοιχείο γ` η ποινική
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει οριστικά από την
ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη». Στον παλαιό ΠΚ προβλέπονταν η παύση της ποινικής δίωξης
κατόπιν αιτήματος του θύματος το οποίο απαιτούσε τη συνδρομή λόγων
σοβαρού ψυχικού τραυματισμού του θύματος από τη δημοσιότητα της
υπόθεσης, υπό την αίρεση της αποδοχής της δήλωσης από τις αρμόδιες
εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές28. Συνεπώς με τη νέα ρύθμιση αρκεί η
βούληση του θύματος περί παύσης ποινικής δίωξης άνευ συνδρομής του
στοιχείου της δικής του περαιτέρω βλάβης από τη δημοσιότητα της υπόθεσης.
Δέον να παρατηρηθεί, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ότι τροποποιήθηκε και η διάταξη του άρθρου 343 ως εξής:

Άρθρο 343 Νέου ΠΚ- Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη
«Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται:
α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης,
με κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β)
όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την άμεση ανάγκη του να εργασθεί, γ) οι διορισμένοι ή
οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή
κάθε είδους θεραπευτικά καταστήματα ή σε άλλα ιδρύματα προορισμένα
να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν, με κατάχρηση της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που
έχει εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύματα».

Άρθρο 343 παλαιού ΠΚ
«Με Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρούνται: α) ο δημόσιος υπάλληλος που ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο που εξαρτάται υπηρεσιακά
από αυτόν, εκμεταλλευόμενος αυτή τη σχέση β) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτήρια και
αναρρωτήρια ή σε άλλα ιδρύματα, προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια, αν ενεργήσουν ασελγή πράξη με το
πρόσωπο που έχει εισαχθεί σ` αυτά τα ιδρύματα.»
28. 4
 3/1993 Συμβ. Πλημμ.Κατερ. ΠΟΙΝΧΡ/1994 (100)
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Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι «Ως περιπτώσεις εξαναγκασµού µικρότερης έντασης, στο αρθ. 343 παρ.β΄ τυποποιούνται σε
προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας ακόµα και πράξεις που γίνονται
µε την εξωτερική µεν «συναίνεση» του θύµατος, αφού αυτό δεν προβάλλει φυσική αντίσταση ή και προσέρχεται µόνο του για να συµµετάσχει στην πράξη, όχι όµως ως συνέπεια της ελεύθερης βούλησής του
(κατ’ αρθ. 36§2 της Σύµβασης της Κων/πολης) αλλά εξαιτίας ψυχολογικής αδυναµίας αντίδρασης λόγω της επιβολής που διατηρεί πάνω του ο
δράστης ή αισθήµατος φόβου που του προκαλεί. Όµοια είναι η ratio της
παρ. α΄ όπου ο επιβολή ή ο φόβος πηγάζει από σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης ή από την πίεση άµεσης βιοτικής ανάγκης, που πρέπει φυσικά να
είναι γνωστή στο δράστη, προκειµένου να καλύπτεται από το δόλο του.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ποινικός νόµος δεν
φτάνει µέχρι του σηµείου να τυποποιήσει ποινικά κάθε διάσταση µεταξύ
γενετήσιας επιθυµίας και γενετήσιας πράξης που γίνεται µε κίνητρο λχ
περιουσιακού οφέλους, επαγγελµατικής ή κοινωνικής ανέλιξης ή προβολής, αποδεχόµενος ως µέρος του δικαιώµατος γενετήσιας αυτοδιάθεσης και την τέλεση γενετήσιων πράξεων µε κίνητρα εκτός του πεδίου
της γενετήσιας επιθυµίας. Αποτελεί έτσι έργο των εφαρµοστών του δικαίου το να διακρίνουν τις περιπτώσεις όπου το άτοµο παρέχει γενετήσια
ικανοποίηση στο πλαίσιο υπηρεσιακής ή εργασιακής σχέσης ή και προς
σύναψη τέτοιας αποσκοπώντας σε απολαβές χωρίς να τελεί υπό το κράτος φόβου ή επιβολής, από αυτές όπου ο φόβος, η επιβολή ή η άφευκτη
ανάγκη παραβιάζουν την ελευθερία της βούλησής του»
Στη διατύπωση της διάταξης υπάρχει διεύρυνση των υποκειμένων του
αδικήματος, ώστε να περιλαμβάνονται και συμπεριφορές οι οποίες σημειώνονται στο εργασιακό περιβάλλον εν γένει και όχι μόνο στα πλαίσια
των δημοσίων υπηρεσιών. Αυξήθηκε η προβλεπόμενη ποινή και προστέθηκε και η επιβολή χρηματικής ποινής ενώ περιορίστηκε και το αξιόποινο
των εκδηλούμενων συμπεριφορών καθώς ορίστηκε ως ποινικώς κολάσιμη η γενετήσια πράξη και όχι η ασελγής, με τις διευκρινίσεις που ανωτέρω περιγράφηκαν.
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Βιογραφικά συγγραφέων

Ανδρομάχη Μπούνα-Bάιλα
Η Ανδρομάχη Μπούνα-Bάιλα σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία και
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
και διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της «Κοινωνιολογίας του Φύλου
και της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπήρξε ακαδημαϊκός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Πατρών
και διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στα μαθήματα Κοινωνιολογία της οικογένειας και Κοινωνιολογία του φύλου. Σήμερα είναι διδάσκουσα στο ΤΕΕΠΗ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στα μαθήματα «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» και «Κοινωνιολογία
της παιδικής ηλικίας». Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική
της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Σχολική βία με βάση τη
σεξουαλική ταυτότητα στην Ελλάδα και την Αλβανία». Έχει λάβει μέρος
σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει εκδώσει έξι βιβλία για θέματα
φύλου όπως και έχει την επιστημονική επιμέλεια συλλογικού τόμου, πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων και έχει συγγράψει ερευνητικές εργασίες και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές. Η
μέχρι τώρα εργασιακή και κοινωνική της δραστηριότητα επικεντρώνεται
στην ισότητα των δύο φύλων και στην ταυτότητα φύλου (επιστημονική
συνεργάτιδα στην Επιτροπή Ισότητας φύλου του Δήμου Ιωαννιτών, Μέλος της διοικούσας επιτροπής της Γυναικείας Εθελοντικής Οργάνωσης
ΧΕΝ Ελλάδος, Πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνιολόγων, Παράρτημα Ιωαννίνων, Συντονίστρια της Αυτόνομης Ομάδας Νεανίδων Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κ.λπ). Διδάσκει από το 2016 στα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας
και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένα από τα μαθήματα
αφορά.
«Κατασκευάζοντας τις έμφυλες ταυτότητες στην οικογένεια και την
εκπαίδευση». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της
έργο επικεντρώνονται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις γνωστικές περιοχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Κοινωνιολογίας του Φύλου και της Κοινωνιολογίας της Παρέκκλισης.
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Ευστράτιος Παπάνης
Ο Ευστράτιος Παπάνης είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος Μουσείου
Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade. Γεννήθηκε το 1969 στην Αγιάσο της Λέσβου.
Σπούδασε Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
κα Μεθοδολογία Έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο {ΜSc} στο Πανεπιστήμιο Reading της Βρετανίας. Απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα στην
Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα έχει τελειώσει Δημοσιογραφία και κατέχει δίπλωμα Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας.
Δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θράκης, στο τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος»,
στα Π.Ε.Κ. Λέσβου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην ΑΣΠΑΙΤΕ Λέσβου.
Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόεδρος
της Επιστημονικές Επιτροπής για τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιγαίου, Αντιπρόεδρος
του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας «Θεομήτωρ», μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων «Πνοή» και
Πρόεδρος του Συλλόγου για την «Φίλων του Ιδρύματος Θεομήτωρ». Ήταν
διευθυντής του Συμβουλευτικού Σταθμού Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υπεύθυνος Erasmus και Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
Έχει δημοσιεύσει εμπειρικές έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά της
Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και
πανελλήνια συνέδριο, και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την Απασχόληση στο Β. Αιγαίο, τις αξίες της Νεολαίας, το Κοινωνικό Κεφάλαιο και την
επιχειρηματικότητα. Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα», Εκδόσεις Άλφα, (2002), «Η Αυτοεκτίμηση και η μέτρηση της»
Εκδόσεις Ατραπός, (2004), «Ψυχολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας
και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, (2005), «Στατιστική Έρευνα», Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, (2006) και «Θέματα Κοινωνιολογίας
της Εκπαίδευσης», (Μυτιλήνη, 2007), Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή-Εκπαιδευτική Έρευνα για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρη (2009), Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, (2011), Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και Επικοινωνία,
Εκδόσεις Κυριακίδη, (2011), Η Αυτοεκτίμηση-Θεωρία και Αξιολόγηση,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, (2011), «Ο θαμπωμένος καθρέπτης του εαυτού μας»,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, (2013) και «Λογοτεχνία του Facebook», Εκδόσεις Σιδέρη, (2013). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο χώρο της
Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας και της Μεθοδολογίας Έρευνας, ενώ εστιάζονται στη μελέτη της Μεθοδολογίας Έρευνας
στο Διαδίκτυο και των θεωρητικών και πρακτικών μεταβολών, που πρέπει
να επέλθουν στα κλασικά όργανα μέτρησης, ώστε να επικαιροποιηθούν
και να περικλείσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Η ερευνητική προσπάθεια, τέλος, επικεντρώνεται στην κριτική προσέγγιση των διάφορων
ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών και την σύνθεσή τους υπό ένα
διευρυμένο θεωρητικό μοντέλο και πλαίσιο εφαρμογής.
152

Ο βιασμός ως ακραία αναπαραγωγή παγιωμένων προκαταλήψεων
και αναχρονιστικών έμφυλων ρόλων αναδεικνύεται
μέσα από τις συνεντεύξεις ανθρώπων που διέπραξαν το αδίκημα
του βιασμού, καταδεικνύοντας ότι τα ανδρικά αρχέτυπα δύναμης
και βίας διαιωνίζονται στο συλλογικό ασυνείδητο, παρά το γεγονός
ότι έχουν αλλάξει οι όροι της παραγωγής, της οικονομικής, της
κοινωνικής και της προσωπικής χειραφέτησης ή εξουσίας
στη σύγχρονη κοινωνία…

