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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Το πρόβλημα των σεξουαλικά κακοποιημένων γυναικών άργησε πολύ να δει το φως της 

δημοσιότητας , αφού μέχρι το 1987 οι πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματα σεξουαλικής 

βίας  ήταν μηδαμινές, και σύμφωνα με τις φεμινιστικές θεωρίες, όλες λανθασμένες. Κύρια 

αιτία αυτού του φαινομένου ήταν η ύπαρξη αναστολών από μέρους των θυμάτων, οι οποίες 

πήγαζαν από το φόβο ενδεχόμενου στιγματισμού τους έπειτα από καταγγελία του 

περιστατικού. Αυτό συνέβαινε και εξακολουθεί να συμβαίνει γιατί τα θύματα 

αντιμετωπίζονται  με δυσπιστία και διάθεση περαιτέρω ενοχοποίησης της συμπεριφοράς τους , 

τόσο από το κοινό, όσο και από τους επίσημους φορείς της  ποινικής δικαιοσύνης1. Ωστόσο, 

ένα πλατιά διαδεδομένο στερεότυπο υπάρχει όχι μόνο για το θύμα, αλλά και για το δράστη και 

το έγκλημα γενικότερα. 

  Σύμφωνα με το εν λόγω στερεότυπο ο βιασμός αποτελεί μια αιφνίδια πράξη σεξουαλικής 

βιαιότητας, όπου δράστης και θύμα είναι μεταξύ τους άγνωστοι, τόπος τέλεσης του 

εγκλήματος είναι κάποια ερημική τοποθεσία, και η τελική της έκβαση είναι ο εμφανής 

τραυματισμός του θύματος, που προέρχεται από μια ολοκληρωμένη μη συναινετική 

σεξουαλική συνεύρεση. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός απέχει κατά πολύ από την πραγματική 

εικόνα του φαινομένου, πράγμα που αποκαλύπτεται από τις θυματολογικές έρευνες. 

  Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα ενός σεξουαλικού εγκλήματος το οποίο μπορεί 

κάλλιστα να καταγγελθεί στην αστυνομία, να αντιμετωπιστεί με ενδιαφέρον από τους 

επίσημους φορείς του ποινικού συστήματος και να οδηγήσει σε σίγουρη καταδίκη του δράστη 

του, διαφορετικά το θύμα αυτοενοχοποιείται ή "κατηγορείται" από τους τρίτους ή το ποινικό 

σύστημα, και δυστυχώς ο δράστης αθωώνεται. 

     Στη Ελλάδα ο βιασμός ρυθμίστηκε από το Νόμο 1419/1984 και καθιερώθηκε η 

αυτεπάγγελτη δίωξη για το έγκλημα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 336 του Ποινικού 

Κώδικα, όποιος με σωματική βία ή απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάσει 

άλλον σε εξώγαμη συνουσία ή σε επιχείρηση ασελγούς πράξης τιμωρείται με κάθειρξη. Ο 

βιασμός είναι μια καταναγκαστική συνουσία και περιλαμβάνει σωματική βία, απειλές της 

σωματικής ακεραιότητας, αλλά όχι ψυχολογική βία ή χειραγώγηση. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι 

αναγνωρίζουν ότι η μη-σωματική βία  μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στο άτομο, γι’ 

αυτό εκλαμβάνουν κάθε  εξαναγκαστική σεξουαλική συνεύρεση ως βιασμό2. Η ασυμβατότητα 

                                                 
1 Τσιγκρής, Α., 2002 
2 Psychological Services Center, 1997-2004 
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όμως που υπάρχει ανάμεσα στο νομικό ορισμό του βιασμού και στον ορισμό που του δίνουν 

άτομα του ευρύτερου κοινού και το θύμα, αποτελεί πηγή παρεξηγήσεων όσον αφορά  τη βίαιη 

σεξουαλική επιθετικότητα. Οι συλλογικές αναπαραστάσεις σχετικά με το βιασμό είναι 

γεμάτες μυθολογίες που αναπαράγουν μια πλασματική κοινωνική πραγματικότητα, που 

εξυπηρετεί μια συνομωσία σιωπής και συγκάλυψης, αυτού που έχει χαρακτηριστεί ως το 

έσχατο έγκλημα βίας εναντίον της συνολικής προσωπικότητας του ατόμου. Έτσι, οι άντρες 

θεωρείται ότι εκτελούν τον επιθετικό τους ρόλο, ενώ οι γυναίκες, οι "υπαίτιες" του 

φαινομένου, αυτές που προκάλεσαν το βιαστή και χαρακτηρίζονται ως μαζοχίστριες. 

Πέρα από όλα αυτά, δεν πρέπει να παραλειφθεί και ο ρόλος της σχέσης μεταξύ δράστη και 

θύματος, αφού θεωρείται αναγκαία η διάκριση των υποθέσεων βάσει αυτής. Γίνεται 

κατανοητό, ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ένα κοινό ερμηνευτικό μοντέλο για το βιασμό 

μεταξύ γνωστών και αγνώστων. Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για βιασμό μεταξύ ζεύγους, 

μπορούμε να επικαλεστούμε την αποτυχημένη σεξουαλική επικοινωνία μεταξύ των φύλων, 

κάτι που φαίνεται να μην  ισχύει στην περίπτωση που δράστης και θύμα παραμένουν μεταξύ 

τους άγνωστοι. Οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας οι οποίες θα εξεταστούν εδώ πιο εκτενώς 

,είναι ο βιασμός μεταξύ αγνώστων, ο βιασμός κατά την παιδική ηλικία, ο αιμομικτικός 

βιασμός, ο βιασμός σε ραντεβού και ο βιασμός εντός γάμου. 

  Κατά την προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τα κύρια αίτια της βίαιης σεξουαλικής επίθεσης, 

τα συνοψίσαμε στα εξής :στο σεξουαλικό αποκλεισμό μιας μερίδας του πληθυσμού από 

συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις, στη ψυχοπαθολογική προσωπικότητα ορισμένων 

δραστών, στις βιολογικό-ορμονικές  διαταραχές ορισμένων δραστών, στα κοινωνικά 

στερεότυπα του φύλου και στο βαθμό κοινωνικών ανισοτήτων3. 

  Ένα άλλο σημείο που αδιαμφισβήτητα έχει μεγάλη σημασία, είναι η σκιαγράφηση της 

προσωπικότητας, καθώς και των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δράστη. Κατά 

καιρούς διατυπώνονται ποικίλες θεωρίες σχετικά με το ψυχολογικό πορτρέτο του, αφού έχει 

περιγραφεί ως άτομο απροσάρμοστο και με ψυχοπαθολογική προσωπικότητα που πάσχει 

από ενδοψυχικές συγκρούσεις, υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την παιδική 

ηλικία ή βίωσε μια αντιφατική μητρική συμπεριφορά. Επιπλέον, σύμφωνα με τις υποθέσεις 

που αναφέρονται στην Αστυνομία, πρόκειται για άτομο ηλικίας 15-24 ετών, ανύπαντρο και 

προερχόμενο από κατώτερες κοινωνικό-οικονομικές τάξεις. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω είναι 

πολύ πιθανό να δίνουν μια παραπλανητική και μεροληπτική εικόνα του μέσου βιαστή, διότι 

τα ποσοστά των σεξουαλικών εγκλημάτων που παραμένουν  στην αφάνεια είναι τεράστια 

                                                 
3 Τσιγκρής, Α., 2002 
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και προσδίδουν μια διαφορετική διάσταση στο φαινόμενο. Συνεπώς, το έγκλημα του 

βιασμού τελείται από άνδρες κάθε κοινωνικού στρώματος και μορφωτικού επιπέδου. Τις 

περισσότερες φορές μάλιστα προέρχονται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 

θύματος και δεν είναι απαραίτητα χρήστες ψυχοτρόπων ή τοξικών ουσιών. Οι δράστες δεν 

είναι κατ’ ανάγκη νεαροί, άνεργοι και με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα4. 

  Πολλοί Ψυχαναλυτές έχουν ασχοληθεί επισταμένως με την ανεύρεση των κινήτρων του 

σεξουαλικού εγκληματία. Οι σημαντικότερες θεωρίες που διατυπώθηκαν σχετικά μ’ αυτά 

είναι:1) η θεωρία της αποπροσωποίησης τα άλλου και της επιθυμίας ακύρωσης του άλλου 

προσώπου, 2) η θεωρία της νοσταλγίας μιας συμπαγούς ταυτότητας, 3) η θεωρία της 

επιθυμίας ελέγχου και χειραγώγησης της γυναίκας,4)η θεωρία της επιβεβαίωσης, 5) η 

θεωρία της έκφρασης συναισθημάτων θυμού και οργής, 6)η επιθυμία ικανοποίησης των 

σαδιστικών τάσεων του δράστη. Όλα αυτά όμως θα παρουσιαστούν πιο διεξοδικά στην 

πορεία της μελέτης μου. 

  Απαραίτητη επίσης, κρίνεται η περιγραφή του στατιστικού πορτρέτου των θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης. Οι γυναίκες όλων των ηλικιών, φυλών, οικογενειακών 

καταστάσεων και επαγγελμάτων είναι ευάλωτες στο βιασμό. Παρότι έχει υποστηριχθεί ότι 

οι γυναίκες των κατώτερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να βιαστούν, σε σχέση με τις γυναίκες των μεσαίων και ανώτερων τάξεων, κάτι 

τέτοιο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότερες 

μελέτες βασίζονται σε υποθέσεις που έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία κυρίως από θύματα 

της πρώτης κατηγορίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ποσοστά βιασμού είναι χαμηλότερα 

στα άτομα υψηλότερης κοινωνικό-οικονομικής στάθμης. Συνεπώς, όλες οι γυναίκες είναι 

εξίσου ευάλωτες στις σεξουαλικές επιθέσεις, ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική 

τους διαστρωμάτωση, απλά στα περισσότερα μη αναφερόμενα περιστατικά εμπλέκονται 

θύματα  που ανήκουν στις ανώτερες τάξεις. 

  Ένα άλλο θέμα που πρόκειται να θίξω, είναι οι επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης 

στα θύματα. Ο βιασμός βιώνεται από το ίδιο το άτομο με μεγάλη ένταση και μπορεί να 

προκαλέσει ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις. Τα θύματα υφίστανται ισχυρό 

ψυχολογικό τραυματισμό. Το Τραυματικό Σύνδρομο του Βιασμού   μπορεί να 

περιλαμβάνει άγχος, αγωνία, φοβίες, έμμονες ιδέες, κατάθλιψη, θυμό, τάσεις αυτοκτονίας, 

διαταραχές ύπνου και διάφορες οργανικές διαταραχές. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις διαρκούν 

                                                 
4 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 2004 
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πολλά χρόνια. Επιπλέον, παρατηρείται συναίσθημα ενοχής, απώλεια αυτοεκτίμησης, 

σύνδρομο ανεπανόρθωτης ζημίας και αδυναμία εμπιστοσύνης στους άλλους5. 

  Πέρα από αυτά, οφείλω να αναφερθώ και στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάρρωση του θύματος, καθώς και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την θεραπεία του και 

την αποκατάσταση  της ψυχικής του γαλήνης και ισορροπίας. Ως προς την ικανότητα 

ανάρρωσης του θύματος, αυτή εξαρτάται  κατ’ αρχάς από την  προσωπικότητα της γυναίκας 

και από τους αμυντικούς μηχανισμούς τους οποίους  διαθέτει. Έπειτα, το κοινωνικό δίκτυο 

υποστήριξής είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την ικανότητα αυτή, αφού το θύμα 

έχει μεγάλη ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον που να είναι σε θέση να ακούσει και να 

κατανοήσει το πρόβλημα. Η φάση της ζωής την οποία διανύει η γυναίκα, μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη διαδικασία ανάρρωσης του θύματος, καθώς ο βιασμός σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα για μια γυναίκα ανάλογα με το στάδιο της ζωής της, έτσι διαφορετικές θα είναι οι 

επιπτώσεις του σε μια ανήλικη, σε μια έφηβη και σε μια ώριμη γυναίκα6. Τέλος, δεν θα 

πρέπει να υποτιμηθεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται γενικότερα οι γυναίκες-

θύματα από την αστυνομία, τα νοσοκομεία και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. 

  Οι μέθοδοι θεραπείας που συνιστώνται σε τέτοιου είδους τραυματικές καταστάσεις 

ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και ένταση των συμπτωμάτων του θύματος και την 

προσωπικότητά του. Κάποια από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα που έχουν εφαρμοσθεί είναι η 

παραδοσιακή Ψυχοθεραπεία, η συμπεριφοριστική προσέγγιση στην θεραπεία του τραύματος 

του βιασμού, η γνωστικό-συμπεριφοριστική θεραπεία, η γνωστική θεραπεία και η μέθοδος 

παρέμβασης σε κρίσιμες καταστάσεις. Πιο αναλυτικά, ανάμεσα στις τεχνικές που 

εφαρμόζονται στην Ψυχανάλυση είναι οι ελεύθεροι συνειρμοί, η μεταβίβαση και η ανάλυση 

ονείρων, στον συμπεριφορισμό η ψυχοκατακλυσμική μέθοδος, η συστηματική 

απευαισθητοποίηση και η απευαισθητοποίηση της οφθαλμικής κίνησης7, και στην γνωστικό-

συμπεριφοριστική θεραπεία η λογικό-θυμική προσέγγιση, η υπνοθεραπεία, οι θεραπείες για 

την απόκτηση ικανοτήτων επιβίωσης, η εκπαίδευση στην απόκτηση διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων8, η προοδευτική χαλάρωση κ.ά. Τέλος, η γνωστική θεραπεία περιλαμβάνει την 

παρρησιαστική ή διεκδικητική εκπαίδευση, και η παρέμβαση σε κρίσιμες καταστάσεις 

ενέχει ένα πλήθος στρατηγικών για την απόκτηση αυτό-ελέγχου και την επίλυση των 

συνδεόμενων με το βιασμό προβλημάτων.   

                                                 
5 Κ. Ε. Θ. Ι, 2004 
6South Eastern Center Against Sexual Assault, 2003  
7Queendom.com, 1996 
8 Ochberg, F., 1988 
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  Η ανά χείρας μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των 

γυναικών καθώς και τις επιπτώσεις αυτής στην ψυχοπαθολογία τους. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατίθενται στοιχεία και συμπεράσματα  στα οποία κατέληξαν έρευνες αναφορικά με την 

σεξουαλική εγκληματικότητα στην Ελλάδα κυρίως, και ενδεικτικά σε κάποιες άλλες χώρες. 

Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά σε διάφορες κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και 

παρατίθεται το προφίλ του δράστη και του θύματος. Επίσης, γίνεται εκτενής λόγος για τις 

μυθολογίες που υπάρχουν γύρω από το βιασμό, αλλά και τις συνέπειες του στο ψυχισμό της 

γυναίκας. Επιπλέον, ερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάρρωση του θύματος 

και οι τεχνικές θεραπείας που εφαρμόζονται. Η μελέτη ολοκληρώνεται με προτάσεις που 

αφορούν την αυτοπροστασία των γυναικών και παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάθε κακοποιημένη γυναίκα προκειμένου να 

δημοσιοποιηθεί το γεγονός και να τις παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοήθεια.   
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2. Στατιστικά στοιχεία-Επιδημιολογία 
 
Το έγκλημα του βιασμού χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο σκοτεινό αριθμό 

εγκληματικότητας. Καταγγέλλεται δύσκολα και για αυτό η επίσημη καταγραφή της δεν είναι 

ακριβής. Σε μια έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε το 2001, βρέθηκε 

ότι κάθε έτος τελούνται 4.500 βιασμοί, από τους οποίους οι 270 γνωστοποιούνται, οι 183 

καταλήγουν σε σύλληψη του δράστη, οι 47 φθάνουν στο ακροατήριο και οι 20 καταλήγουν 

σε δικαστική απόφαση9. Τελικά σε λιγότερους από 10 βιαστές η στερητική της ελευθερίας 

ποινή που επιβάλλεται είναι πάνω από 5 χρόνια. Σύμφωνα με στατιστικές του  Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης για το α’ εξάμηνο του 2003 έχουν καταγραφεί 59 βιασμοί και 28 απόπειρες, 

αριθμός που επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του "αθέατου εγκλήματος"10. Στην Αυστραλία 

όπως φαίνεται τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, μια έρευνα των Goldman & Goldman που 

πραγματοποιήθηκε το 1993-1994 έδειξε ότι το 40% των γυναικών που συμμετείχαν είχαν 

υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική κακοποίηση πριν από τα 16 τους χρόνια, ενώ το 30% 

είχε βιώσει κάτι αντίστοιχο μετά από την ηλικία των 16 ετών11. Επιπλέον, το 53% των 

γυναικών δεν είχαν εκμυστηρευτεί το γεγονός στο γιατρό τους είτε γιατί ήταν ανίκανες να 

κάνουν την σύνδεση μεταξύ σεξουαλικής κακοποίησης και συμπτωμάτων, είτε γιατί οι 

γιατροί δεν είχαν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης. Τα στοιχεία που παραθέτει το κέντρο θεραπείας 

θυμάτων βιασμού στη Santa Monica της Αμερικής αναφέρουν ότι κάθε 2.5 λεπτά κάποια 

γυναίκα κάπου στην Αμερική πέφτει θύμα βιασμού. Το έτος 2003-2004 τα θύματα βιασμού 

υπολογίζονταν στα 204.370. από αυτά, τα 65.510 άτομα είχαν πέσει θύματα ολοκληρωμένης 

πράξης βιασμού, τα 43.440 απόπειρας βιασμού και τα 95.420 ήταν θύματα σεξουαλικής 

επίθεσης. Το 1/6 των Αμερικανίδων έχει υπάρξει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού, το 

44% των θυμάτων είναι ανήλικα και το 80% κάτω των 30 ετών. Το έτος 2004 τα θύματα 

βιασμού ανήρθαν στα 209.880 άτομα, σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Εγκληματικής 

Θυματοποίησης12. Ωστόσο, τα πράγματα εδώ εμφανίζονται πιο αισιόδοξα αφού έρευνες 

δείχνουν ότι από το 1994 παρατηρείται κατακόρυφη πτώση των βιασμών και των 

σεξουαλικών παρενοχλήσεων της τάξεως του 64%13. 

  Πέρα από αυτά όμως κρίνεται απαραίτητη η αναφορά μου και στο "νόμιμο" βιασμό, τον 

βιασμό μέσα στο γάμο, ο οποίος συγκαταλέγεται στο σκοτεινό αριθμό των εγκλημάτων 
                                                 
9 Σκουτάρη , Ρ.,2003 
10 Κ. Ε. Θ. Ι ., 2004 
11 Mazza et al,1996 
12 Rape, Abuse & Incest National Network, 2005 
13  Rape, Abuse & Incest National Network, 2005 
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σεξουαλικής βίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι δεν υπάρχει στη Ελλάδα διάταξη που να 

τιμωρεί το συζυγικό βιασμό, κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια στην Αμερική, τη Γαλλία, τη 

Δανία και τη Γερμανία.        
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2.1 Το στατιστικό πορτρέτο των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας  

 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια απεικόνισης του πορτρέτου των υποθέσεων 

σεξουαλικής βίας, οι οποίες καταγγέλλονται στην αστυνομία. Το κράτος εκτιμά ότι σε κάθε 

βιασμό που αναφέρεται στην αστυνομία αντιστοιχούν 3-10 μη καταγγελθέντες βιασμοί14. 

Κάτι παρόμοιο φαίνεται να επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο και μια έρευνα του El – 

Saizy(1994) σύμφωνα με την οποία το 6% των θυμάτων ανέφερε το συμβάν παρότι το 90% 

των γυναικών που δεν είχαν βιαστεί είχαν δηλώσει ότι θα το κατήγγειλαν στην αστυνομία σε 

περίπτωση που είχαν δεχτεί σεξουαλική επίθεση15. 

         Σε αντίθεση με την κοινή λογική πού θέλει τους βιαστές να κρύβονται πίσω από 

θάμνους ή σε σκοτεινά σημεία ενός χώρου στάθμευσης, έχει διαπιστωθεί ότι περίπου τα 2/3 

όλων των περιστατικών βιασμού έχουν διαπραχθεί από άτομα γνωστά στο θύμα. Το 67% 

των σεξουαλικών επιθέσεων είχαν ως δράστες άτομα οικεία, εκ των οποίων 47% των 

δραστών ήταν φίλοι ή γνωστοί του θύματος, 17% ήταν σύντροφοι του και το 3% κάποιοι 

άλλοι συγγενείς16. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Schiss, το 37% του συνόλου των 

υποθέσεων έλαβε χώρα στο αυτοκίνητο ή στα πλαίσια της γειτονιάς του θύματος, το 22% 

στο σπίτι του θύματος, το 11% στην περιοχή όπου κατοικούσε ο δράστης, το 6% σε διάφορα 

εγκαταλελειμμένα κτήρια και τέλος το υπόλοιπο 24% έλαβε χώρα σε διάφορες δημόσιες 

ερημικές τοποθεσίες17.  

      Σε μια αναφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης με στοιχεία από την Μελέτη Εθνικής 

Εγκληματικής Σηματοποίησης που πραγματοποιήθηκε το 1994, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό (33.7%) βιασμών/σεξουαλικών επιθέσεων, έλαβε χώρα στο σπίτι του θύματος ή 

κοντά στο σπίτι κάποιου φίλου/συγγενή/γείτονα (21.3%)18. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος 

των βιασμών διαπράχθηκε στο δρόμο (19.5%) , σε αντίθεση με το 12.6% που έγινε στο σπίτι 

του θύματος, και το οποίο απέχει πολύ λίγο από το ποσοστό αυτών που διαπράχθηκαν σε 

κάποιο κήπο, πάρκο ή παιδική χαρά (10.8%)19. 

      Όσον αφορά την περίοδο που διαπράχθηκαν τα περισσότερα περιστατικά βιασμού ή 

σεξουαλικής επίθεσης, ήταν κυρίως κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του θύματος 

(31.9%), της ενασχόλησής του με οικιακές εργασίες (22.2%) ακόμα και κατά τη διάρκεια 

                                                 
14 Walter,D.,1991 
15 Μoore, L., 1998 
16 Rape, Abuse &Incest National Network, 2005 
17 Sciff, 1969 όπως παρατίθεται από Τσιγκρή, 2000 
18 Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994 
19Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice , 1994  
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του ύπνου του (15.3%)20. Περιστατικά που συνέβησαν κατά τη μεταφορά του θύματος στην 

εργασία, στο σχολείο ή στην αγορά ανέρχονται στο 15.2% και το 3.9% του συνολικού 

αριθμού των βιασμών/σεξουαλικών επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν κατά την ώρα της 

εργασίας και το 2.1% κατά την παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο21. 

      Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία υποθέσεων, αποτελούν οι περιπτώσεις διαφυλετικής 

σεξουαλικής βίας. Σε αντίθεση με υποθέσεις που είχαν καταγγελθεί παλαιότερα, όπου είχε 

σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι υποθέσεις αυτού του τύπου περιλαμβάνουν μαύρους δράστες, 

οι οποίοι έχουν επιτεθεί σε λευκές γυναίκες22 παρατηρείται ότι λευκές και έγχρωμες 

γυναίκες ήταν κατά πλειοψηφία θύματα μελών της δικής τους φυλής (λευκές από λευκούς 

78.4 %, μαύρες από μαύρους 83.5% )23. Εντούτοις σε βιασμούς που διαπράχθηκαν με τη 

συμμετοχή πολλών δραστών το 49.4% αυτών αντιστοιχούσε σε λευκούς δράστες, το 29.5% 

σε μαύρους, το 15.5% σε μιγάδες, και το 5.7% σε δράστες άλλων φυλών24. 

       Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθώ στη περίπτωση των βιασμών όπου 

εμπλέκονται περισσότεροι του ενός δράστες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 9.4% του 

συνολικού ποσοστού βιασμών. Πιο συγκεκριμένα το 4.1% των υποθέσεων αφορά 2 δράστες, 

το 3.4% αφορά από 4 και πάνω δράστες και το 1.9% αφορά 3 δράστες. Για το υπόλοιπο 

2.4% δεν υπάρχουν στοιχεία25. 

        Μια ακόμη πτυχή του φαινομένου αυτού που θα έπρεπε να εξεταστεί είναι η χρήση 

όπλων εκ’ μέρους του δράστη κατά την τέλεση του σεξουαλικού εγκλήματος. Στις  

περιπτώσεις όπου οι δράστες ήταν άγνωστοι προς το θύμα χρήση όπλων αναφέρθηκε σε 

ποσοστό 20.3%. Πιο αναλυτικά το 8.8% έκανε χρήση πυροβόλου όπλου και το 11.5% 

χρησιμοποίησε μαχαίρι. Στα περιστατικά όπου ο δράστης ήταν πρόσωπο οικείο προς το 

θύμα χρήση όπλων αναφέρθηκε σε ποσοστό 15% εκ του οποίου το 4.2% αφορούσε 

πυροβόλο όπλο, το 5.4% μαχαίρι και το υπόλοιπο 2% άλλου είδους όπλου. Κλείνοντας, 

οφείλω να αναφερθώ και στα ποσοστά καταγγελίας των βιασμών ή των σεξουαλικών 

επιθέσεων στην αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

Ηνωμένων Πολιτειών για το 1994, το 68.3% των περιστατικών δεν έφτασε στην αστυνομία. 

Οι καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μη αναφοράς (80.4%) είναι οι 

απόπειρες βιασμού, έπειτα ακολουθούν οι βιασμοί (63.9%) και τελευταίες έρχονται οι 

σεξουαλικές επιθέσεις (59.3%). Από αυτά τα θύματα το 37% δεν επιθυμούσε να αποκαλύψει 
                                                 
20Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994  
21Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994 
22 Katz & Mazur, 1979 κατά Τσιγκρή, 2000 
23Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994  
24Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994  
25Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994  
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το λόγο που οδήγησε στη απόκρυψη του συμβάντος από τις αρχές. Ο πιο σημαντικός λόγος 

για τον οποίο το θύμα αποφάσισε να τηρήσει τη σιωπή του, ήταν το γεγονός ότι θεώρησε το 

όλο θέμα ως κάτι ιδιαίτερα προσωπικό. Αυτή η άποψη συνοδευόταν συχνά και από φόβο 

ενδεχόμενης αντίποινα εκ μέρους του δράστη. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός λόγος μη 

καταγγελίας ήταν η ανεπάρκεια, αναποτελεσματικότητα, και η αμερόληπτη στάση της 

αστυνομίας, όπως δήλωσαν τα ίδια τα θύματα. Τέλος, η έλλειψη αποδείξεων από πλευράς 

των θυμάτων στάθηκε καταλυτική στη αποτροπή της γνωστοποίησης του περιστατικού στις 

αρχές.  
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3. Θεωρητικές Προσεγγίσεις της σεξουαλικής βίας 
 

 
3.1 Βιολογική Θεωρία 
 
Η επιλογή ή η διαφορική αναπαραγωγική επιτυχία των ανθρώπων  εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, είναι η πιο λογική θεωρία σχετικά με το βιασμό που παρατηρείται 

στις ανθρώπινες κοινωνίες26. Η επιλογή συντρόφου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Στην 

περίπτωση της άμεσης επιλογής ατόμου, η επιλεκτικότητα μπορεί να οδηγήσει στο βιασμό 

του για το λόγο ότι μια τέτοια πράξη έχει ως επακόλουθο ένα δίκτυο θετικών επιπτώσεων 

στην αναπαραγωγική επιτυχία του δράστη27. Παρά τις αρνητικές συνέπειες του, ο βιασμός 

αύξησε τον αριθμό των συντρόφων και επομένως την αναπαραγωγική αποδοτικότητα των 

αρσενικών. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, τότε αποδεικνύεται ότι στους άντρες υπάρχει μια 

ψυχολογική προσαρμοστικότητα σχετικά με το βιασμό. Λόγω του ότι οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν κάποιους μηχανισμούς επιλογής συντρόφου, οι οποίοι τις οδηγούν στην 

προτίμηση προστατευτικών ανδρών που διαθέτουν κύρος και οικονομική άνεση, καθώς και 

ατόμων με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως το συμμετρικό σώμα( ως ένδειξη 

υγείας), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βιασμός-ως απάντηση στην απορριπτική τακτική 

των γυναικών κατά τη διαδικασία της επιλογής-αύξησε τον αριθμό  συντρόφων στην 

ανθρώπινη εξελικτική ιστορία. 

  Στην περίπτωση της έμμεσης επιλογής, ο βιασμός αντιστοιχεί σε ένα υποπροϊόν της 

ανδρικής προσαρμογής ως απόρροια της αναζήτησης περιστασιακού, μη- δεσμευτικού, 

συναινετικού σεξ. Πιο απλά ο βιασμός αναπτύχθηκε τυχαία για την απόκτηση μεγάλου 

αριθμού ερωτικών συντρόφων χωρίς την υποχρέωση περαιτέρω δέσμευσης. 

  Από τις δυο προαναφερθείσες υποθέσεις, η πρώτη φαίνεται να είναι πιο ισχυρή, λόγω των 

αντισταθμιστικών ωφελειών της στην ανδρική αναπαραγωγική επιτυχία στην ανθρώπινη 

εξελικτική ιστορία. Ακόμη και σήμερα ο βιασμός είναι πάρα πολύ κοινός, η διαδικασία της 

επιλογής δεν έχει περιορίσει το φαινόμενο. 

  Υπάρχουν τουλάχιστον 6 ψυχολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής στο βιασμό: 

i. Ψυχολογικός μηχανισμός που συνδέεται με την ευπάθεια των θυμάτων στη 

χρήση βιασμού από άνδρες 

ii. Ψυχολογικός μηχανισμός που συνδέεται με την έλλειψη οικονομικής 

επιφάνειας του άνδρα 

                                                 
26 Thornhill,R.,1999 
27 Thornhill,R.,1999 
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iii. Ψυχολογικός μηχανισμός που οδηγεί τους άνδρες να έχουν διαφορετικές 

προτιμήσεις όταν πρόκειται για θύμα και όταν πρόκειται για άτομο που 

συναινεί στην πράξη 

iv. Ψυχολογικός-Φυσιολογικός μηχανισμός που επιφέρει αλλαγές στον 

υπολογισμό του σπέρματος των εκσπερματίσεων κατά τη διάρκεια του 

βιασμού, ο οποίος  δείχνει την ύπαρξη ειδικού λειτουργικού σχεδιασμού για 

βιασμό 

v. Ψυχολογικός μηχανισμός που επιφέρει αλλαγές στον ερεθισμό των ανδρών 

κατά την απεικόνιση βιασμών απ’ ότι στις συναινετικές συνευρέσεις 

vi. Ψυχολογικός-Φυσιολογικός μηχανισμός που οδηγεί στο συζυγικό βιασμό με 

την μορφή  διαγωνισμού σπέρματος28  

Περισσότεροι από έναν ή όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να υφίστανται ως μέρος 

της ανδρικής σεξουαλικό-ψυχολογικής προσαρμογής στο βιασμό. 

  Πέρα από αυτά, οι υποστηρικτές του Δαρβίνου επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη των 

βιολογικών βάσεων των καταστροφικών ανθρώπινων συμπεριφορών δεν προϋποθέτει και 

την κοινωνική αποδοχή τους. Το γεγονός ότι κάτι υπάρχει ως αποτέλεσμα της φυσικής 

επιλογής, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να αλλάξει ˙ κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης 

φύσεως μπορεί να αλλάξει , εφόσον αλλάξει και το περιβάλλον29. Επιπλέον, ότι είναι 

"φυσικό" δεν είναι αυτομάτως και "θετικό". Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να υιοθετήσουμε τις 

αξίες της φυσικές επιλογής30. 

  Στην παραπάνω άποψη έχει καταλήξει και η Fausto-Sterling, σύμφωνα με την οποία αυτοί 

που προτείνουν θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι των φύλων 

είναι γενετικά προκαθορισμένα, είναι πολύ επηρεασμένοι από κοινωνικές και σεξιστικές 

νόρμες, οι οποίες αντανακλώνται στους ισχυρισμούς τους. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι 

μελέτες που διεξήχθησαν από κοινωνιοβιολόγους είναι μαρτυρίες συμπεριφοράς 

προκαλούμενης από βιολογικές ανάγκες αναπαραγωγής. Επιπλέον, δεν υπάρχει τρόπος 

εφαρμογής αυτών των αποτελεσμάτων για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.      

 

3.2 Αναπτυξιακή Θεωρία 

 

                                                 
28 Thornhill,R.,1999 
29 Wright,R.,1994 
30 Wright,R.,1994 
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Ο Malamuth και οι συνεργάτες του προτείνουν ότι η τάση βιασμού στους άνδρες 

προκαλείται όχι λόγω  γενετικής ποικιλομορφίας, αλλά  αναπτυξιακών γεγονότων που 

σχετίζονται με την μάθηση31. Οι αναλύσεις τους αποδεικνύουν ότι οι δράστες βίαιων 

σεξουαλικών επιθέσεων προέρχονται από  άσχημο αναπτυξιακό υπόβαθρο, που 

περιλαμβάνει απρόσωπες και βραχύχρονες κοινωνικές σχέσεις καθώς και ανορθόδοξους 

τρόπους κοινωνικής δράσης, όπως η χειραγώγηση, ο εξαναγκασμός και η βία. Οι εμπειρικές 

μελέτες του Malamuth οδήγησαν στον εντοπισμό 22 οδών που αλληλεπιδρούν καταλήγοντας 

στη σεξουαλική βία. Η οδός του απρόσωπου σεξ χαρακτηρίζεται από την παραπτωματική 

συμπεριφορά των συντρόφων, την πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και την 

συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων32. Η οδός του εχθρικού ανδρισμού σχετίζεται με μια 

ανασφαλή αίσθηση ανδρισμού, εχθρότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης και μια επιθυμία 

κυριαρχίας επί των γυναικών33. 

 

3.3 Θεωρία της εμπορευματοποίησης 

 

Μια μεγάλη μερίδα θεωρητικών έχουν ορίσει το βιασμό ως ένα έγκλημα κατά της 

ιδιοκτησίας ˙ στην προκειμένη περίπτωση το σεξ είναι ένα προϊόν το οποίο ο δράστης 

"κλέβει" από τη γυναίκα. Είναι γεγονός ότι η ίδια η κοινωνία ωθεί τους ανθρώπους στην 

εμπορευματοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου και του σεξ. Έχει παρατηρηθεί ότι 

οι νέοι δυσκολεύονται να μιλήσουν για το σεξ χωρίς να το κατατάξουν στην κατηγορία των 

προϊόντων. Άλλοι μάλιστα δεν μιλούν ποτέ για τις πιο προσωπικές και απόκρυφες πλευρές 

του ακόμη και αν τις γνωρίζουν. 

  Οι νέοι άνδρες δέχονται έναν καταιγισμό μηνυμάτων που κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση, την εμπορευματοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Έτσι, βλέπουμε 

διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εταιριών να βασίζουν την προώθηση των προϊόντων τους 

στην προβολή και την άμεση σύνδεσή τους με το σεξ . Επιπλέον, η πρόσβαση των ανδρών 

σε πορνογραφικό υλικό και σε μέρη όπου παρέχεται γυμνό θέαμα είναι εξαιρετικά εύκολη. 

  Αυτή η πολιτισμική επιδοκιμασία και η προώθηση του σεξ ως ένα αγαθό του εμπορίου, 

οδηγεί σε μια αυξανόμενη επιθυμία και μια τάση διεκδίκησής του34. Οι περισσότεροι άνδρες 

έχουν μάθει από μικροί ότι η σεξουαλική επιθυμία είναι όπως η πείνα: όταν εμφανίζεται 

πρέπει αμέσως να βρει ικανοποίηση. Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες γνωρίζουν ότι το σεξ 
                                                 
31 Malamuth,1998 
32Malamuth,1998  
33 Malamuth,1998 
34 Baker,K.,1997 
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χωρίς συναίνεση είναι λάθος, πολλοί δεν το θεωρούν ως κάτι ιδιαίτερα κακό. Η σχέση που 

συνδέει το αλκοόλ με το βιασμό επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση. Μια έρευνα που 

διεξήχθη το 1985 σε φοιτητές που είχαν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα, έδειξε ότι το 75% 

των δραστών δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από την επίθεση. Αυτή η σχέση 

έρχεται να διαψεύσει την επιστημονική κοινότητα που διατείνεται ότι το αλκοόλ αυξάνει την 

ψυχολογική σεξουαλική διέγερση, αλλά καταστέλλει την αντίδραση του οργανισμού. Όπως 

φαίνεται, το αλκοόλ μειώνει τις αναστολές και ωθεί τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα 

απαγορευμένα παραβλέποντας τις συνέπειες των πράξεών τους. Κατά τον ίδιο τρόπο οδηγεί 

τους άνδρες στην διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων καταστρέφοντας τους ηθικούς 

φραγμούς που πιθανότατα να υπήρχαν.  

 

3.4Φεμινιστική Προσέγγιση (Θεωρία του ελέγχου) 
 
Μετά το 1970 και με την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος και της ριζοσπαστικής-

φεμινιστικής θεωρίας, το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας συνδέθηκε για πρώτη φορά με την 

κοινωνική, σεξουαλική, οικονομική και πολιτική ανισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες35. Στόχος των φεμινιστικών θεωριών είναι η απόδοση των κοινωνικό-πολιτισμικών 

ερμηνειών του φαινομένου, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των κοινωνικών στερεοτύπων όσον 

αφορά τους ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων . 

  Κεντρική θέση της φεμινιστικής προσέγγισης αποτελεί ότι η σεξουαλική βία είναι 

απόρροια του σεξισμού καθώς και της επιθυμίας των ανδρών να καθυποτάξουν το αντίθετο 

φύλο στα πλαίσια ενός άνισου κοινωνικού συστήματος. Η βία ενάντια στις γυναίκες 

συνδαυλίζεται με τον πιο συστηματικό τρόπο από όλους τους μηχανισμούς του 

καπιταλισμού. Η εικόνα είναι βομβαρδιστική: η γυναίκα-κούκλα της διαφήμισης, το 

πρότυπο του θηλυκού, η γυναίκα αντικείμενο του πόθου και των φαντασιώσεων οδηγούν 

στην υποτίμηση και μετατροπή του θηλυκού σε καθαρά σεξουαλικό αντικείμενο36. Γίνεται 

λοιπόν κατανοητό, ότι όσο υπάρχει πατριαρχική και ανδροκρατούμενη κοινωνία θα 

εξακολουθήσει να υπάρχει η απειλή βιασμού ως αντανάκλαση της γενικότερης καταπίεσης 

που υφίσταται η γυναίκα. 

  Η δύναμη και η ανδρική σεξουαλικότητα, είναι δύο στοιχεία που επικρατούν στην 

σύγχρονη κοινωνία. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που υποστηρίζουν ότι η επιθετική 

σεξουαλική συμπεριφορά του άνδρα αποτελεί ένδειξη ανδρισμού και υπεροχής  καθώς και 

                                                 
35 Τσιγκρής,Α.,2000 
36 Ντειβις, Α., 1984 
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μια πράξη επιβολής δύναμης και εξουσίας. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι άνδρες 

ανασφαλείς, με χαμηλή αυτό-εκτίμηση που στερούνται κύρους και σημαντικής θέσης έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να διαπράξουν εγκλήματα σεξουαλικής βίας. 

  Οι προσεγγίσεις της φεμινιστικής θεωρίας όσον αφορά τη σεξουαλική βία, εστιάζουν στην 

άποψη περί νομικής προστασίας που παρέχεται μέσω του συστήματος δικαιοσύνης στους 

άνδρες, οι οποία προάγει εμμέσως την ισχυροποίηση της ανδρικής κυριαρχίας επί των 

σεξουαλικών και αναπαραγωγικών λειτουργιών των γυναικών. Σύμφωνα με τον Εντουάρντο 

Γκαλεάνο37 '' Το αρσενικό ιδιοκτήτης υποδεικνύει με γροθιές το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 

του πάνω στο θηλυκό…Ο βιαστής δεν ψάχνει ούτε βρίσκει ηδονή: έχει ανάγκη να 

καθυποτάξει. Ο βιασμός χαράσσει με καυτή σφραγίδα ένα σημάδι ιδιοκτησίας πάνω στους 

γλουτούς του θύματος και αυτή είναι η πιο βάναυση έκφραση εξουσίας φαλλικού χαρακτήρα 

από όσες κατά καιρούς έχουν εκφραστεί με τη μορφή του βέλους, του σπαθιού, του 

τουφεκιού, του κανονιού, του πυραύλου ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή στύσης''. Όλα τα 

παραπάνω συνηγορούν στην άποψη ότι ο βιασμός αποτελεί ουσιαστικά ένα μηχανισμό 

κοινωνικού ελέγχου της γυναίκας, μια βίαιη επιβολή των σεξουαλικών δικαιωμάτων των 

ανδρών. 

  Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο βιασμός δεν είναι συνυφασμένος αποκλειστικά με 

την έννοια του σεξουαλικού εγκλήματος αλλά κυρίως με αυτή του εγκλήματος βίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μαζικοί βιασμοί που διαπράττονται σε περιόδους 

πολέμων ως βασική και συστηματική μέθοδο εξόντωσης και  διωγμού: Βιετνάμ, Ρουάντα, 

Κοσσυφοπέδιο, Ανατολικό Τιμόρ και σε πολλές ακόμα περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, η μεγάλη 

πλειοψηφία των θυμάτων ανήκουν σε κατηγορίες ατόμων που αδυνατούν να υπερασπιστούν 

τους εαυτούς τους και που υπό άλλες συνθήκες κάθε άλλο παρά υποκείμενα σεξουαλικής 

διέγερσης θα ήταν ( π. χ μικρά κορίτσια, ηλικιωμένες γυναίκες κ. ά.). Επομένως φαίνεται 

καθαρά ότι το σεξουαλικό κίνητρο είναι δευτερογενές στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρήσης σεξουαλικής βίας, αποτελεί δηλαδή μια ψευδό-σεξουαλική πράξη38. 

 

3.5 Κοινωνιολογική Προσέγγιση 

 

Οι θεωρητικοί της Κοινωνιολογίας έχουν ασχοληθεί κατά κόρον με τον εντοπισμό των 

αιτίων της σεξουαλικής βίας και η αναζήτησή τους επικεντρώνεται στα πλαίσια του 

κοινωνικού περιβάλλοντος του θύτη. 
                                                 
37 Γκαλεάνο,Ε.,2000 
38 Groth,A.N.,1979 
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  Η μελέτη του Αmir θεωρείται από τις πιο σημαντικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Η 

θεωρία του είναι εμφανώς επηρεασμένη από τη ''θεωρία του υπό-πολιτισμού της βίας'' του 

Wolfgang39, και ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα 

δημιουργούν ένα δικό τους πολιτισμό και ένα ξεχωριστό σύστημα αξιών που ευνοεί την 

χρήση βίας για την ικανοποίηση των αναγκών τους. ''Οι άντρες της εργατικής τάξης 

οποιουδήποτε χρώματος , μπορούν να παρακινηθούν στη διάπραξη βιασμού από την 

πεποίθησή τους ότι το γεγονός ότι είναι άντρες τους δίνει το προνόμιο να εξουσιάζουν τις 

γυναίκες. Ωστόσο, επειδή δεν κατέχουν την κοινωνική ή οικονομική εξουσία που θα τους 

εξασφάλιζε από κάποια πιθανή δικαστική δίωξη, το κίνητρο δεν είναι τόσο ισχυρό όσο είναι 

για τους άντρες της ανώτερης τάξης. Όταν οι άντρες της εργατικής τάξης δέχονται την 

πρόσκληση για βιασμό…δέχονται μια δωροδοκία, μια ψεύτικη αποζημίωση για την εξουσία 

που τους λείπει''40. Η αδυναμία, η ανέχεια και κυρίως η περιθωριοποίηση αυτών των ομάδων 

τις οδηγεί στην διάπραξη εγκλημάτων πάσης φύσεως και δει σεξουαλικής  βίας. Η έρευνα 

του Αmir. στηρίχθηκε στα στοιχεία των υποθέσεων σεξουαλικής βίας που είχαν καταγγελθεί 

στην αστυνομία, και έδειξε ότι η πλειοψηφία των δραστών ανήκε σε κατώτερες κοινωνικό-

οικονομικές τάξεις ·πράγμα που επιβεβαίωνε την θεωρία του Wolfgang.Ωστόσο ο υψηλός 

''σκοτεινός'' αριθμός  των βιασμών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  οι υποθέσεις που 

φτάνουν στις αρχές δεν απεικονίζουν τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου και κατ' 

επέκταση των χαρακτηριστικών των εμπλεκομένων. 

  Μια άλλη προσέγγιση του φαινομένου της σεξουαλικής βίας επικεντρώνεται στην άποψη 

ότι τα εγκλήματα βίας είναι προϊόντα του καπιταλισμού. Η ταξική δομή του καπιταλισμού, 

πολύ περισσότερο στη φάση της παγκοσμιοποίησής του, ενθαρρύνει τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση41. Δεν είναι καθόλου συμπτωματική η παράλληλη αύξηση των περιστατικών 

βιασμού με την επιδείνωση της εργασιακής και κοινωνικής θέσης της γυναίκας σε όλο τον 

κόσμο παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των ποικιλόμορφων απολογητών42. Ίσως, 

η επίλυση του προβλήματος βρίσκεται στην μεταβολή του υπάρχοντος ταξικού συστήματος 

με τη δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

  Σύμφωνα με μια διαφορετική υπόθεση τα ποσοστά σεξουαλικής βίας τείνουν να είναι 

ιδιαίτερα υψηλά σε κοινωνίες φιλελεύθερες ως προς τα ήθη, σε σύγκριση με αυτές είναι πιο 

συντηρητικές. Έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις που ένας άντρας εισπράττει απόρριψη 

εκ μέρους των γυναικών στα πλαίσια μιας ανεκτικής και ''ελαστικής'' ως προς τα ήθη 
                                                 
39 Wolfgang,M.E.,1958 
40 Ντέιβις,Α.,1984 
41 Ντέιβις,Α.,1984 
42 Ντέιβις,Α.,1984 
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κοινωνίας, βιώνει συναισθήματα αυτό-ενοχοποίησης θεωρώντας τον εαυτό του ως τον κύριο 

υπαίτιο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί ο 

άντρας στη διάπραξη μιας σεξουαλικής επίθεσης. 

 

     

  3.6 Ψυχολογικές και Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις 
 

Κεντρικός άξονας των ψυχολογικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις 

εκδηλώσεις σεξουαλικής βίας, είναι η αξιολόγηση του σεξουαλικού εγκληματία ως ένα 

άτομο ψυχικά και συναισθηματικά διαταραγμένου, που παρουσιάζει δυσπροσαρμοστικότητα 

και προβλήματα όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργικότητα. 

  Πολλοί ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν ασχοληθεί με τον εντοπισμό των 

ιδιαίτερων στοιχείων της προσωπικότητας του δράστη. Όπως υποστηρίζει η Τσαλίκογλου ο 

δράστης σεξουαλικών επιθέσεων :  

• Πάσχει από ένα απωθημένο σύμπλεγμα ευνουχισμού ή σεξουαλικής 

ανεπάρκειας, που κρύβει πίσω από μια επιθετική συμπεριφορά 

• Πάσχει από ενδοψυχικές συγκρούσεις, κοινωνική απομόνωση 

• Έχει λανθάνουσες ομοφυλοφιλικές τάσεις, τις οποίες προσπαθεί να καταπνίξει 

εκδηλώνοντας βίαιες συμπεριφορές εναντίον των γυναικών 

• Υπήρξε ο ίδιος θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την παιδική ηλικία 

• Βίωσε μια αντιφατική και ταυτόχρονα σκληρή και ερωτική μητρική 

συμπεριφορά.43 

Σύμφωνα με την πρώτη θέση στη θεωρία της Τσαλίκογλου, η βία απορρέει από καταστάσεις 

αποστέρησης και απώθησης επιθυμιών και αναγκών του ατόμου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό 

ότι η άποψη αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά αποτελεί 

τρόπο δράσης ατόμων που στερούνται σεξουαλικής επαφής και ικανοποίησης. 

  Μια άλλη θεώρηση αποδίδει τα εγκλήματα βιασμού σε συναισθήματα μίσους των ανδρών 

απέναντι στις γυναίκες. Υπάρχει μια ομάδα αντρών που συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο 

στις γυναίκες, καθώς τις ταπεινώνει και τις υποτιμά σε κάθε ευκαιρία. Οι άνδρες αυτού του 

τύπου που επιδίδονται σε πράξεις σεξουαλικής βιαιότητας τείνουν να μεταθέτουν την ευθύνη 

των πράξεών τους στα θύματά τους, αφού θεωρούν ότι η προκλητικότητά τους, τους 

                                                 
43 Τσαλίκογλου,Φ.,1989 
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οδήγησε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει βέβαια και η άποψη της Greer44 που συνδέει το βιασμό 

με απωθημένα συναισθήματα εχθρότητας του βιαστή προς τη μητέρα του. 

  Πέρα από αυτά, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο βιολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με κοινωνικούς 

για την εκδήλωσή του. Όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες, οι έρευνες στρέφονται 

κυρίως στη μελέτη του επιπέδου στέρησης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, καθώς και 

στη μελέτη ορισμένων νευροδιαβιβαστών και ορμονών που θεωρείται ότι σχετίζονται με την 

εκδήλωση επιθετικότητας, όπως η τεστοστερόνη και η σεροτονίνη. Έχει υποστηριχθεί ότι οι 

άνδρες με υψηλά επίπεδα ορμονών παρουσιάζουν μια δυσκολία ελέγχου της σεξουαλικής 

τους επιθυμίας. Κάτι που συνηγορεί στην παραπάνω άποψη είναι η εφαρμογή ενός ˝ χημικού 

ευνουχισμού˝ σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής. Πρόσφατα 6 πολιτείες επέτρεψαν τη 

χορήγηση ουσιών στους σεξουαλικούς εγκληματίες με την προϋπόθεση ότι δε θα 

δραπετεύσουν από τις φυλακές και τουλάχιστον 22 ακόμη πολιτείες σκέφτονται σοβαρά την 

νομιμοποίηση μιας τέτοιας πρακτικής45. Αν όντως ο βιασμός οφείλεται στην ασυγκράτητη 

σεξουαλική επιθυμία του άντρα, τότε η φαρμακευτική αγωγή είναι πολύ πιθανό να μειώσει 

την επανεμφάνισή του46. 

  Υπάρχουν ποικίλες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις όσον αφορά το πρωταρχικό κίνητρο του 

δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων. Οι σημαντικότερες είναι:  

• Η θεωρία της αποπροσωποίησης και ακύρωσης του άλλου 

• Η θεωρία της νοσταλγίας μιας συμπαγούς ταυτότητας 

• Η θεωρία της επιθυμίας ελέγχου και χειραγώγησης της γυναίκας 

• Η θεωρία της επιβεβαίωσης47 

• Η θεωρία της έκφρασης  συναισθημάτων θυμού και οργής 

• Η επιθυμία ικανοποίησης των σαδιστικών τάσεων του δράστη48 

Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία κυρίαρχη επιθυμία του δράστη είναι η αποπροσωποίηση και 

η ακύρωση του θύματός του. Στις πράξεις του δράστη συνηγορούν τα υπάρχοντα 

στερεότυπα που αφορούν την προκλητικότητα και σεξουαλική ασυδοσία της γυναίκας, με 

αποτέλεσμα ο ίδιος να την αποπροσωποποιεί και να βρίσκει ελαφρυντικά στη συμπεριφορά 

του. 

                                                 
44 Greer,G,1977 όπως παρατίθεται από Τσιγκρή(2000) 
45 Arizona State University,E-Magazine,2000 
46 Arizona State University,E-Magazine,2000 
47 Τσαλίκογλου,Φ.,1989  
48 Dane Country Commission on Sensitive Crimes,2000 
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  Η δεύτερη θεωρία επικεντρώνεται γύρω από την άποψη ότι ο δράστης ενεργεί κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ορμώμενος από την ακατανίκητη επιθυμία του να καταστρέψει το θύμα. Η 

επιθυμία του αυτή γίνεται κινητήρια δύναμη και λόγος ύπαρξής του και η πράξη του 

βιασμού δίνει νόημα στη ζωή του, αφού είναι η απάντηση στην έλλειψη πληρότητας και 

ικανοποίησής του με άλλους τρόπους. Εξετάζοντας παράλληλα και την τρίτη θεωρία, 

παρατηρούμε ότι το κίνητρο της υποταγής και κυριαρχίας  επί της γυναικός μοιάζει αρκετά 

με την προηγούμενη υπόθεση, αφού ο άνδρας δεν επιθυμεί να βλάψει σωματικά το θύμα, 

αλλά να το ταπεινώσει σεξουαλικά. Η σεξουαλικότητα παίρνει τη μορφή ενός 

αντισταθμιστικού μέσου για λανθάνοντα συναισθήματα ανεπάρκειας, με σκοπό την έκφραση 

υπεροχής, δύναμης, ελέγχου, εξουσίας, ταυτότητας και ικανότητας49. Στόχος του θύτη είναι 

η σεξουαλική κατάκτηση, η παγίδευση και χειραγώγηση της γυναίκας και η χρήση βίας είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους50. Τέτοιου είδους δράστες έχουν πολύ συχνά 

εμμονές και φαντασιώσεις κατά την αυτό-ικανοποίησή τους, οι οποίες σχετίζονται με το 

βιασμό. Στην πραγματικότητα, το άτομο αυτό βρίσκει μικρή σεξουαλική ικανοποίηση κατά 

την πράξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απογοητευτική, καθώς δεν κατορθώνει να 

πλησιάσει την φαντασίωσή του. Το άτομο βρίσκεται σε σύγχυση μη μπορώντας να εντοπίσει 

και να ορίσει τι είναι αυτό που του λείπει, έτσι ψάχνει για το επόμενο θύμα που θα 

ανταποκριθεί στις προθέσεις του, που θα είναι το κατάλληλο. Οι συμπεριφορές του γίνονται 

επαναληπτικές και αυθόρμητες σε σημείο να τον μετατρέπουν σε ένα κατά συρροή βιαστή. 

  Σύμφωνα με την τέταρτη προσέγγιση η βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά συγχέεται με τη 

συνεχή αναζήτηση αποδοχής και επιβεβαίωσης από τον άλλο. Η αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση του ατόμου διαμορφώνεται πολλές φορές από αυτό που εισπράττει τα άτομο 

από τον περίγυρό του, κάτι ανάλογο επιδιώκεται και μέσω του βιασμού, αφού ο δράστης 

αποσκοπεί στη τόνωση του ανδρισμού του.  

  Η πέμπτη θεωρία εντοπίζει το κίνητρο του βιαστή στην έκφραση και αποφόρτιση των 

καταπνιγμένων συναισθημάτων θυμού και μένους. Αυτός ο τύπος βιαστή έχει συνείδηση του 

θυμού του και εκφράζει την οργή του τόσο σωματικά όσο και λεκτικά. Στόχος του είναι να 

πληγώσει και να υποτιμήσει το θύμα. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί γιατί ο 

δράστης δεν περιορίζεται καθαρά και μόνο στη σωματική κακοποίηση του θύματος αλλά 

προχωρά και στο βιασμό. Η απάντηση είναι ότι το άτομο αυτό θεωρεί το βιασμό ως το 

υπέρτατο παράπτωμα που μπορεί να διαπράξει εναντίον ενός άλλου ατόμου. Το σεξ 

μετατρέπεται σε όπλο και ο βιασμός συνιστά την υπέρτατη έκφραση του θυμού του.  
                                                 
49Dane Country Commission on Sensitive Crimes ,2000 
50Dane Country Commission on Sensitive Crimes ,2000 
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  Τέλος, σύμφωνα με την έκτη προσέγγιση το άτομο επιδιώκει την ικανοποίηση των 

σαδιστικών παρορμήσεών του. Σε αυτή την περίπτωση η σεξουαλικότητα και η 

επιθετικότητα συγχωνεύονται σε μια μοναδική ψυχολογική εμπειρία, καθώς ο θυμός και η 

δύναμη μετατρέπονται σε ερωτικά στοιχεία. Ο δράστης- σαδιστής βρίσκει την σκόπιμη 

κακοποίηση του θύματός του ιδιαίτερα ικανοποιητική και παίρνει ευχαρίστηση από τον 

βασανισμό, την αγωνία, την καταπόνηση, το αίσθημα αβοήθητου και την ψυχική οδύνη του 

θύματος.51 

  Οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν δεχτεί ποικίλα σχόλια και επικρίσεις για 

διάφορους λόγους, με επικρατέστερο το γεγονός ότι οι ψυχαναλυτικές και ψυχολογικές 

θεωρίες υποστηρίζεται ότι εξετάζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές ανεξάρτητα από το 

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

δώσουν επαρκείς και έγκυρες ερμηνείες όσον αφορά το φαινόμενο της σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

 

   

                                                 
51 Dane Country Commission on Sensitive Crimes,2000 



 23

4.Περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
 
 
 

4.1 Σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία 
 
Ένα από τα πλέον σοβαρά περιστατικά βίαιης επιθετικής συμπεριφοράς είναι τα εγκλήματα 

σεξουαλικής κακοποίησης με ανήλικα θύματα. Τα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά δεν 

είναι πιο ανεπτυγμένα, όμορφα ή σεξουαλικώς περίεργα από τα άλλα παιδιά52. Δεν το 

επιδιώκουν και σίγουρα δεν "πάνε γυρεύοντας". Όπως ο βιασμός γυναικών, έτσι και ο 

βιασμός παιδιών είναι κυρίως πράξη παραβίασης, επιβολής δύναμης και κυριαρχίας. Είναι 

γεγονός, ότι κάποια από αυτά τα εγκλήματα τιμωρούνται ως πλημμελήματα και άλλα ως 

κακουργήματα, άλλα διαπράττονται από αγνώστους και άλλα από άτομα του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος, σε άλλα τα θύματα τραυματίζονται σωματικά 

και σε άλλα όχι53. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις προσβάλλεται το έννομο αγαθό της 

γενετήσιας ελευθερίας, η ανηλικότητα, η αξιοπρέπεια του ατόμου και στιγματίζεται 

ανεξίτηλα ο ψυχικός και συναισθηματικός του κόσμος στην πιο τρυφερή ηλικία54. 

  Έπειτα από μελέτη διαφόρων ερευνών σχετικά με τις υποθέσεις βιασμού με ανήλικα 

θύματα, συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια στοιχεία, αποτελέσματα 

αλλά και συμπεράσματα που προέκυψαν, με σκοπό την απόκτηση μιας σφαιρικότερης και 

πιο σαφούς αντίληψης του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, σε μια έρευνα που διεξήχθη έπειτα 

από ανάλυση 63 υποθέσεων βιασμού ανηλίκων που αναφέρθηκαν στα αστυνομικά τμήματα 

της χώρας το 1993, παρατηρήθηκαν τα εξής: κατ’ αρχάς όσον αφορά το φύλο των θυμάτων 

του βιασμού του συγκεκριμένου δείγματος, βρέθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

θυμάτων (87,3%) ήταν κορίτσια, έναντι του 12,7% που ήταν αγόρια55. Έπειτα, εξετάζοντας 

το προφίλ των θυμάτων βλέπουμε ότι πρόκειται για άτιμα που κατοικούν ή κατάγονται από 

κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο, κάποιο χωριό ή χώρα του εξωτερικού, είναι άγαμα, ελληνικής 

υπηκοότητας, είναι μαθήτριες ή ασχολούνται με οικιακές εργασίες, δεν ανήκουν  σε καμιά 

φυλετική μειονότητα και είναι ψυχικά υγιή56. Ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος ήταν μεταξύ 

18:00 μ.μ και 06:00 π.μ και ο τόπος που έλαβαν χώρα τα περισσότερα περιστατικά ήταν το 

                                                 
52 Searles P.& Bergen R.,1995 
53 Τσιγκρής,Α.,1999 
54 Τσιγκρής,Α.,1998 
55Τσιγκρής,Α.,1998  
56 Τσιγκρής,Α.,1998 
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αυτοκίνητο του δράστη, κάποια δημόσια υπαίθρια τοποθεσία ή άλλοι δημόσιοι χώροι (π. χ 

δημόσια κτίρια, κέντρα διασκέδασης κ. λ. π).57 

  Πέρα από αυτά, όσον αφορά το δράστη στις περισσότερες υποθέσεις η ηλικία του 

κυμαίνεται μεταξύ 19 και 35 ετών, κατοικεί ή κατάγεται από κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο ή 

χωριό, είναι άγαμος, ελληνικής υπηκοότητας, εργάτης ή άνεργος και δεν ανήκει σε κάποια 

φυλετική μειονότητα58. Σύμφωνα με ευρήματα πιο πρόσφατης έρευνας, τα άτομα με 

σεξουαλική παραπτωματικότητα που συμμετείχαν, παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλούς δείκτες 

κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που πιθανότατα να αποτέλεσε σημαντικό κρίκο στην 

αλυσίδα του σεξουαλικού τους εγκλήματος59. Επιπλέον, τα άτομα που κακοποιούν 

σεξουαλικά παιδιά βρέθηκε να είναι πιο ευαίσθητα στην απόρριψη, πιο θετικά απέναντι στη 

σύντροφό τους και λιγότερο ικανοποιημένα από τις σεξουαλικές τους σχέσεις σε σύγκριση 

με τους βιαστές. Το ψυχιατρικό ιστορικό των ατόμων έδειξε ότι το 51% είχε ιστορικό 

χρήσης τοξικών ουσιών και το 16% είχε ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας. Επιπροσθέτως, το  

1/3 παρουσίαζε δια βίου Διαταραχή της διάθεσης και το ¼ δια βίου Διαταραχές άγχους60. 

Τέλος, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ δράστη και θύματος προκύπτει ότι στο 57% των 

περιστατικών ήταν μεταξύ τους απολύτως άγνωστοι ή είχαν γνωριστεί λίγο πριν το βιασμό, 

ενώ στο υπόλοιπο 43% ήταν γνωστοί, φίλοι και συγγενείς61. 

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της "Ένωσης Γονέων", μιας ομάδας βοήθειας και υποστήριξης 

ατόμων που ενεπλάκησαν σε υποθέσεις παρενόχλησης στις ΗΠΑ, πιθανολογείται ότι το ¼ 

νεαρών κοριτσιών θα κακοποιηθεί σεξουαλικά στο μέλλον62. Τουλάχιστον το 97%των 

δραστών είναι άνδρες και το 75% είναι μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού. 

Τα ποσοστά ενδέχεται να είναι υψηλότερα λόγω της μη αναφοράς πολλών περιστατικών, 

ωστόσο και τα υπάρχοντα δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του φαινομένου. 

  Ακόμα και όταν η φυσική βία απουσιάζει κάθε φορά που ένα παιδί χρησιμοποιείται 

σεξουαλικά, υπάρχει καταναγκασμός. Ένα κορίτσι ενδίδει στο σεξ με έναν άνδρα για 

πολλούς λόγους: 

• Φοβάται να πληγώσει τα αισθήματά του 

• Επιθυμεί και έχει ανάγκη λίγη τρυφερότητα ακόμα και αν αυτός είναι ο μοναδικός 

τρόπος με τον οποίο της προσφέρεται 

                                                 
57 Τσιγκρής,Α.,1999 
58 Τσιγκρής,Α.,1999 
59 Γιωτάκος,Ο.,2004 
60 Γιωτάκος,Ο.,2004 
61Τσιγκρής,Α.,1999  
62 Searles P.&Berger R.,1998 
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• Φοβάται ότι αν αντισταθεί θα πάθει κακό το ίδιο και η οικογένειά του 

• Βρέθηκε προ εκπλήξεως και δεν ξέρει τι να κάνει 

• Ο άνδρας το έχει πείσει ότι είναι φυσιολογικό 

• Ο άνδρας το έχει πείσει ότι όλοι το κάνουν 

• Έχει μάθει να υπακούει στους μεγαλύτερους της 

• Θεωρεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή63 

Όταν ένας άντρας ασελγεί πάνω σε ένα κορίτσι, του δίνει ουσιαστικά ένα γερό μάθημα 

για τον κόσμο του ˙ έναν κόσμο όπου  τα κορίτσια είναι σημαντικά λόγω της 

σεξουαλικότητάς τους, οι άντρες επιθυμούν μόνο το σεξ από αυτά και οι σχέσεις είναι 

ανεπαρκείς χωρίς το σεξ64. Το κορίτσι μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη θηλυκότητά του για 

να επιτύχει τους στόχους του και το σεξ αποτελεί για αυτό πολύτιμο εργαλείο. 

Εντούτοις, το γεγονός ότι ο δράστης του απαγορεύει να μιλά για το συμβάν, του περνά 

εμμέσως το μήνυμα ότι κάτι στην ερωτική πράξη είναι κακό και επομένως και το ίδιο 

είναι ένοχο και ξεδιάντροπο. Όλος ο κόσμος θεωρεί ότι περιστρέφεται γύρω από το σεξ 

και ότι δεν αξίζει να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν γιατί σίγουρα κάποτε θα την 

προδώσει. 

  Παρότι κάποιες φορές τα παιδιά είναι ικανά να πουν όχι, τα περισσότερα δεν το 

κατορθώνουν ακόμη και όταν το θέλουν απελπισμένα. Ευτυχώς, έχουν αρχίσει να 

δημιουργούνται προγράμματα με απώτερο σκοπό την εκμάθηση τρόπων άρνησης 

σεξουαλικών προτάσεων, ανεπιθύμητης επαφής και άλλων παραβιάσεων της 

προσωπικότητάς τους, παρά το γεγονός όμως ότι είναι πολύτιμα δεν υπάρχει τρόπος να 

εξισωθεί η βασική ανισότητα δύναμης, αντίληψης και ελευθερίας μεταξύ ενηλίκου και 

παιδιού65. 

  Ένα άλλο θέμα που θα έπρεπε να θιγεί είναι οι επιπτώσεις που έχει η σεξουαλική 

κακοποίηση τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή του παιδιού. Οι σωματικές αντιδράσεις 

που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν κολπικούς τραυματισμούς και εκκρίσεις, κνησμός, 

τάση των σκελετικών μυών, γαστρεντερική ερεθιστικότητα, ναυτία κ.ά. 

Όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το DSM-IV η απάντηση    του ατόμου 

σε κάποιο τραυματικό γεγονός στο οποίο εξετέθη περιλαμβάνει έντονο φόβο, αισθήματα 

αβοήθητου ή τρόμο. Στα παιδιά αυτό μπορεί να εκφράζεται με αποδιοργανωμένη ή 

                                                 
63 Searles P.&Berger R.,1998 
64 Searles P.&Berger R.,1998 
65 Searles P.&Berger R.,1998 
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διεγερτική συμπεριφορά. Επιπλέον, το τραυματικό γεγονός αναβιώνεται με ένα πλήθος 

τρόπων ,όπως: 

 Επαναλαμβανόμενες και παρείσακτες ενοχλητικές ανακλήσεις του 

γεγονότος 

 Επανειλημμένα ενοχλητικά όνειρα του γεγονότος 

 Αίσθηση αναβίωσης της εμπειρίας 

 Ψευδαισθήσεις 

 Αποσυνδετικά επεισόδια επαναβιώσεων (flashbacks) 

 Έντονη αντίδραση κατά την έκθεση σε εσωτερικές ή εξωτερικές νύξεις που 

συμβολίζουν ή μοιάζουν με κάποια πλευρά του τραυματικού γεγονότος. 

 Παράλυση της γενικής απαντητικότητας του παιδιού 

 Επίμονα συμπτώματα αυξημένης διεγερσιμότητας. 

Όλα τα παραπάνω διαγνωστικά κριτήρια συνθέτουν τη Διαταραχή Mετά από 

Τραυματικό Στρες. Τα παιδιά τείνουν να βιώνουν αισθήματα ενοχής και 

ντροπής έπειτα από το περιστατικό, αντιμετωπίζουν προβλήματα ταυτότητας, 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης και συνήθως 

διαμορφώνουν λανθασμένη σωματική εικόνα. Έτσι πολύ συχνά εμφανίζουν 

διατροφικές διαταραχές όπως νευρική ανορεξία ή βουλιμία. Γενικότερα 

διακρίνονται από μια έντονη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και αυτό έχει ως 

επακόλουθο να διαπράττουν επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας. 

   Οι διαπροσωπικές σχέσεις των σεξουαλικώς κακοποιημένων παιδιών δεν είναι 

ιδιαίτερα καλές, αφού τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες. Συνήθως, απομακρύνονται και αποξενώνονται από τα 

άλλα παιδιά και άλλοτε λειτουργούν πολύ επιθετικά και βίαια απέναντί τους. Οι 

δυσκολίες επεκτείνονται και στον τομέα της σεξουαλικής δραστηριότητας, αφού 

κατά την ενηλικίωσή τους παρουσιάζουν προβλήματα σεξουαλικής ανάπτυξης 

και ταυτότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει πρώιμη σεξουαλική 

δραστηριότητα και σεξουαλική ασυδοσία, ενώ σε κάποιες άλλες δυσκολίες στην 

σεξουαλική προσέγγιση, σεξουαλική δυσλειτουργία ή ανικανότητα σεξουαλικής 

ικανοποίησης .  

 

 

4.2 Αιμομικτικός βιασμός 
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Κάνοντας λόγο για αιμομιξία εννοούμε "… τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 

παιδιού από κάποιο συγγενή ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε θέση 

εμπιστοσύνης και ισχύος εντός του στενού οικογενειακού κύκλου66. Έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι το 46% των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά 

είναι θύματα μελών της οικογένειάς τους"67. Από αυτά το 11% έχει κακοποιηθεί 

από τον πατέρα ή πατριό τους και το 16% από άλλους συγγενείς68. 

 Η εγκυμοσύνη των θυμάτων της αιμομικτικής σχέσης αρκετές φορές οδηγεί 

στην καταγγελία του εγκλήματος στις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με έρευνα της 

Maisch69 το 20% αυτών των περιστατικών που βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας έχουν ως θύματα γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση 

εγκυμοσύνης. Ωστόσο, η διαδικασία λήψης της απόφασης για καταγγελία του 

βιασμού είναι αρκετά επώδυνη και μακρόχρονη, αφού το θύμα θα πρέπει να 

ενοχοποιήσει άτομο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος και τις 

περισσότερες φορές οι δεσμοί εξάρτησης είναι πολύ ισχυροί μεταξύ των 

εμπλεκόμενων στην πράξη. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου το 

ανήλικο θύμα αποδέχεται και πιστεύει τη δικαιολογία του δράστη ότι είναι μια" 

εμπειρία μάθησης" που συμβαίνει σε κάθε οικογένεια από κάποιο μεγαλύτερο 

μέλος. 

  Έχει παρατηρηθεί ότι οι μητέρες των θυμάτων σπάνια λύνουν τη σιωπή τους. 

Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, με επικρατέστερους αυτόν του φόβου 

ενδεχόμενου κοινωνικού στιγματισμού και της μετέπειτα αντίδρασης του θύτη. 

Ο φόβος, η ενοχή και η ντροπή είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την λήψη πιο 

δραστικών αποφάσεων. Εντούτοις,  υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι μητέρες 

των θυμάτων αμφιβάλλουν για τα λεγόμενα της κόρης τους, αρνούνται να την 

πιστέψουν και τελικά απορρίπτουν τη μαρτυρία της ως ψεύτικη και ως 

αποκύημα της φαντασίας της. 

  Έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία λήψης της απόφασης του θύματος  για 

αναφορά του βιασμού του στην αστυνομία συγκροτείται από τρία στάδια ˙ στον 

ορισμό της σεξουαλικής επίθεσης ως έγκλημα και πιο συγκεκριμένα ως βιασμό, 

στον προσδιορισμό της σοβαρότητας  του εγκλήματος και τέλος στην 

                                                 
66 Vanderbilt,1992 
67 Langan and Harlow,1994 
68 National Center for victims of crime and crime victims Research and Treatment Center,1992 
69 Maisch,H.,1972 
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καταγγελία του βιασμού στις διωκτικές αρχές70. Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι 

ισχύουν και στην περίπτωση του αιμομικτικού βιασμού, ωστόσο τα μικρά 

ποσοστά καταγγελίας του  οφείλονται στο γεγονός ότι υποκρύπτεται επιμελώς 

τόσο από τα δυο υποκείμενα του εγκλήματος, όσο και από τους άλλους γνώστες 

του, και θεωρείται ως οικογενειακό μυστικό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να δημοσιοποιηθεί. Τις λιγοστές φορές που κάτι τέτοιο συμβαίνει, ευθύνονται οι 

εσωτερικές εντάσεις και ενδό-οικογενειακές συγκρούσεις που οδηγούν σε 

παρορμητικές ενέργειες. 

  Επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε το έγκλημα του αιμομικτικού βιασμού, θα 

λέγαμε ότι πρόκειται για πράξη που διαπράττεται κατ’ εξακολούθηση και για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, και τα θύματα δέχονται απειλές για τη ζωή τους. 

Συνήθως τελείται στον τόπο κατοικίας του δράστη, οι δράστες είναι ενήλικοι 

άντρες, έχουν με το θύμα σχέση πατέρα-κόρης και είναι ψυχικά υγιείς. Τα 

θύματα είναι ανήλικες άγαμες γυναίκες, κάτοικοι μεγάλου αστικού κέντρου ή 

χωριού. 

  Πέρα από αυτά, χρίζουν αναφοράς και οι περιπτώσεις αιμομικτικού βιασμού 

όπου δράστης είναι ο αδερφός του θύματος. Όπως υποστηρίζουν κάποιοι 

ψυχολόγοι η αιμομιξία αποτελεί μια προσπάθεια αντικατάστασης της συζύγου 

του δράστη με την κόρη του , με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση της ανάγκης 

του για στοργή. Σχετικά όμως με την περίπτωση που ο αδελφός ασελγεί πάνω 

στην αδελφή του, τα αίτια είναι πολύ διαφορετικά. Το αγόρι νιώθει την ανάγκη 

για σεξουαλικό παιχνίδι και αθώους πειραματισμούς. Όπως έχει παρατηρηθεί 

και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε σοβαρή ψυχοπαθολογία στην οικογένεια για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και ο βαθμός της βίας και της διάρκειας της 

αιμομικτικής πράξης είχε εξίσου σημαντικές επιπτώσεις στις κόρες και αδερφές 

που εμπλέκονταν στη σεξουαλική κακοποίηση. 

  Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη το 199971, όλα τα θύματα κακοποίησης 

είχαν βιώσει κατάθλιψη. Το 56% των γυναικών που είχαν κακοποιηθεί από τον 

αδερφό τους και το 50% αυτών που είχαν κακοποιηθεί από τον πατέρα τους 

είχαν στραφεί προς την χρήση ουσιών. Τα ποσοστά των θυμάτων και των δυο 

κατηγοριών ήταν εξαιρετικά υψηλά όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές που  

παρουσίασαν έπειτα από το τραυματικό γεγονός. Επίσης, τα συναισθήματα και 
                                                 
70 Τσιγκρής,Α.,1996 
71 Rudd J.&Herzbergerb D.,1999 
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οι τάσεις αυτοκτονίας είναι πολύ κοινές στην περίπτωση των γυναικών που 

έπεσαν θύματα του πατέρα τους (86%), καθώς και στη δεύτερη περίπτωση 

κακοποιημένων γυναικών (60%). Επιπλέον, παρουσίαζαν ερωτική ασυδοσία και 

υπέρμετρο καταναλωτισμό κυρίως τα άτομα που είχαν βιαστεί από τον αδερφό 

τους (67%). Τα μισά από τα άτομα και των δυο περιπτώσεων είχαν εφιάλτες 

σχετικούς με το συμβάν. Τέλος, το 80% των κορών βίωναν επίμονα και 

ενοχλητικά flashbacks σε σύγκριση με το 73% των αδερφών. 

  Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της αιμομιξίας μεταξύ πατέρα-κόρης 

είναι η συναισθηματική προδοσία από πλευράς του πατέρα. Αυτή η προδοσία 

θεωρούνταν συχνά ο λόγος που αυτή η μορφή αιμομιξίας φαινόταν πιο επώδυνη 

από την αιμομιξία αδερφού-αδερφής. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να επαληθεύεται 

από την παραπάνω έρευνα, η οποία μεταξύ άλλων αποκαλύπτει ότι η γονεϊκή 

εξαπάτηση επηρεάζει και τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από 

τους αδερφούς τους. Μάλιστα, πολύ συχνά νιώθουν προδομένες και 

απροστάτευτες και από τους δυο γονείς. 

  Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό γυναικών 

που έχουν κακοποιηθεί από τον αδερφό τους (90%), καθώς και ένα σημαντικό 

μέρος αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις με τον πατέρα 

τους  (79%) παρουσίαζαν κενά μνήμης σχετικά με κάποια περιστατικά 

κακοποίησής τους. Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ότι κάποια θύματα 

αιμομιξίας είναι πολύ πιθανό να πάσχουν από βιοχημικώς προκλητή αμνησία. 

Αυτή η κατάσταση προκαλείται από ένα σοβαρό τραύμα, όπως η σεξουαλική 

κακοποίηση, η οποία επιφέρει ένα πλήθος πολύπλοκων ενδοκρινικών και 

βιολογικών αλλαγών που οδηγούν σε μερική ή πλήρη αμνησία του επίμαχου 

συμβάντος. Γι’ αυτό το λόγο κάθε άμεση ή /και μεταγενέστερη μνήμη του 

γεγονότος απωθείται72. Με την απώθηση, μια σκέψη, ιδέα ή επιθυμία 

απομακρύνεται από την συνείδηση73. Έτσι οτιδήποτε επικίνδυνο κρατείται έξω 

από τη ζώνη της  επίγνωσης προκειμένου να ανασταλούν τα αρνητικά 

συναισθήματα. 

  Τόσο στην περίπτωση του θύματος που βίωσε ένα μεμονωμένο περιστατικό, 

όσο και στην περίπτωση αυτού που υπέστη κακοποιήσεις για μια εκτεταμένη 

χρονική περίοδο, η διαδικασία της ανάρρωσης είναι ιδιαίτερα επώδυνη και 
                                                 
72 Matsakis,A.,1991 
73 Pervin L and John O,2001 
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δύσκολη. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την παραδοχή της κακοποίησης και 

πηγές διαθέσιμες για θύματα αιμομιξίας. Οι πηγές περιλαμβάνουν βιβλία, 

ομάδες αυτοβοήθειας, εργαστήρια, προγράμματα βραχείας και μακρόχρονης 

θεραπείας κ. ά.74  

 

 

 

 

 

                                                 
74 Vanderbilt,1992 
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4.3 Βιασμός σε ραντεβού (Date Rape) 
 
Μια άλλη περίπτωση που θα ήθελα να θίξω είναι η σεξουαλική κακοποίηση γυναικών σε 

ραντεβού, η οποία αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο και διφορούμενο έγκλημα. Ορίζοντας τη 

σεξουαλική κακοποίηση σε ραντεβού, κάνουμε λόγο ουσιαστικά για  το βιασμό που τελείται 

όταν θύμα και δράστης έχουν ή είχαν κάποιου είδους προσωπική κοινωνική σχέση, η οποία 

διαβαθμίζεται από το πρώτο ραντεβού έως τη σύναψη μιας σχέσης75. Σε μια έρευνα που 

έγινε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων το 2003, βρέθηκε ότι το 

68% των γυναικών του δείγματος είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά μια ή περισσότερες φορές 

κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, και στην πλειονότητα μάλιστα των περιπτώσεων υπήρχε 

και σωματική κακοποίηση. 

  Κάποιες σχέσεις θεωρούνται "σοβαρές" λόγω του ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός 

δέσμευσης και αφοσίωσης. Άλλες ορίζονται ως περιστασιακές και "ελεύθερες" διότι και οι 

δυο σύντροφοι αναζητούν πρόσκαιρη απόλαυση χωρίς μελλοντική δέσμευση και 

υποχρεώσεις. Ωστόσο υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση όπου τα πράγματα είναι 

αμφιταλαντευόμενα και όχι ιδιαίτερα σαφή όσον αφορά  τις απαιτήσεις και προσδοκίες κάθε 

ατόμου από το σύντροφό του. 

  Σύμφωνα με τον Kanin, οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας τέτοιου τύπου πηγάζουν από την 

"αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ των φύλων ", αφού πολλές φορές οι άνδρες ερμηνεύουν 

λανθασμένα τη συμπεριφορά των γυναικών76. Πολύ συχνά, ενώ προηγούνται ερωτικά 

παιχνίδια, οι άνδρες το εκλαμβάνουν ως επιθυμία ολοκληρωμένης πράξης και επιθυμούν να 

έρθουν σε ερωτική επαφή. Αυτό δεν είναι πάντοτε το ζητούμενο των γυναικών, με 

αποτέλεσμα αυτές να αντιδρούν. Σ’ αυτή την περίπτωση οι άντρες απαντούν με επιθετική 

και βίαιη συμπεριφορά. Όλα τα παραπάνω αντανακλώνται και μέσα από στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι πριν τη σεξουαλική κακοποίηση οι γυναίκες έχουν επιδείξει συναινετική 

συμπεριφορά σε κινήσεις σεξουαλικής φύσεως (φιλιά, χάϊδεμα στήθους και γεννητικών 

οργάνων κ.ά.), η οποία βέβαια παρερμηνεύθηκε από τους άντρες ως επιθυμία συνουσίας. 

Όπως προκύπτει λοιπόν, είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο της βίαιης σεξουαλικής 

συμπεριφοράς να οφείλεται σε δυσκολία επικοινωνίας με βάση τον ίδιο σεξουαλικό 

κώδικα77. 

  Ένας άλλος τρόπος ερμηνείας του βιασμού κατά τον Kanin, είναι οι διαδικασίες 

κοινωνικού ελέγχου των παρεκκλινόντων γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, οι φήμες σχετικά με 

                                                 
75 Russo,L.,2000 
76 Kanin,1977 
77 Τσιγκρής,Α.,2000 
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το ερωτικό παρελθόν μιας γυναίκας επιφέρουν περισσότερες επιθέσεις σεξουαλικής βίας από 

τους άντρες. Σ’ αυτή την περίπτωση η σεξουαλική επιθετικότητα διευκολύνει την επιβολή 

μιας μορφής κοινωνικού ελέγχου και τιμωρίας των γυναικών, καθώς και τον εξαναγκασμό 

τους σε σεξουαλικές συμπεριφορές που είναι ευρέως αποδεκτό ότι τις χαρακτηρίζουν. 

  Ο ίδιος ερευνητής αποδίδει τη σεξουαλική βία στην φαντασίωση και προσδοκία ενός 

παρεκκλίνοντος γυναικείου ρόλου από μέρους των αντρών. Πιο αναλυτικά, άνδρες που 

θεωρούν ότι οι συνοδοί τους είναι "ελευθέρων ηθών" και έχουν έντονη σεξουαλική ζωή, 

εκδηλώνουν ποιο εύκολα βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά. Σημασία δεν έχει τι συμβαίνει 

στην πραγματικότητα, άλλα η εντύπωση που έχει σχηματίσει ο άντρας. Έχοντας αυτή την 

εντύπωση ο άντρας απαιτεί ουσιαστικά την επιβεβαίωσή της, τη σεξουαλική του 

ικανοποίηση δηλαδή. 

  Άλλοι ερευνητές συσχέτισαν ένα πλήθος στρεσογόνων παραγόντων, όπως ο φόρτος 

εργασίας, οι ανεπαρκείς αποδοχές και η απώλεια εργασίας, με τη σεξουαλική κακοποίηση 

γυναικών από τους συντρόφους τους. Ο Dekeseredy ωστόσο, επικέντρωσε την προσοχή του 

μόνο στο στρες που συνδέεται με τις σχέσεις αντρών-γυναικών. Μέσα από έρευνες 

παρατήρησε ότι όσο πιο πολύ στρες βιώνουν οι άντρες τόσο πιθανότερο είναι να 

κακοποιήσουν τις συντρόφους τους78. Για παράδειγμα, πολλοί άντρες νιώθουν στρες στις 

σχέσεις τους λόγω διαφωνιών, σεξουαλικών προβλημάτων και άλλων δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν. Κάποιοι έχουν τη τάση να ξεπερνούν τα εμπόδια μόνοι τους, ενώ αντίθετα 

κάποιοι άλλοι στρέφονται στο φιλικό τους περιβάλλον για κοινωνική υποστήριξη, 

Κοινωνικές συναλλαγές με άνδρες φίλους ενδέχεται να ενθαρρύνουν και να νομιμοποιήσουν 

τη γυναικεία θυματοποίηση79. Επίσης, οι φίλοι μπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν την 

άσχημη συμπεριφορά των  ανδρών απέναντι στις συνοδούς τους ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

στρες. 

  Μια άλλη θεωρητική προσέγγιση για την ερμηνεία της σεξουαλικής κακοποίησης που 

λαμβάνει  χώρα σε ραντεβού, σχετίζεται και πάλι  με την ανεπιτυχή αποκατάσταση ενός 

κοινού κώδικά επικοινωνίας μεταξύ δράστη και θύματος. Τα κοινωνικά στερεότυπα του 

φύλου θέλουν τη γυναίκα να μην παίρνει πρωτοβουλίες και γενικότερα να τηρεί έναν 

παθητικό ρόλο σε αντίθεση με τον άντρα που έχει πιο επιθετική και ενεργητική δράση. Αυτή 

η αρχή έχει αντίκτυπο και στη σεξουαλική συμπεριφορά των δυο φύλων, όπου η γυναίκα αν 

και επιθυμεί να συνουσιαστεί με τον άντρα, περιμένει από αυτόν να κάνει το πρώτο βήμα, 

ώστε να επιτευχθεί αυτό. Όταν η ίδια δεν λάβει ερωτικό μήνυμα από τον άντρα είναι πολύ 
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πιθανό να αισθανθεί ότι δεν είναι αρεστή ή ότι ο άνδρας έχει ομοφυλοφιλικές προτιμήσεις. 

Έτσι , προκειμένου λοιπόν να μην εκτεθεί ο άνδρας, εκδηλώνει  βίαιη και επιθετική 

συμπεριφορά που σοκάρει και φοβίζει την γυναίκα. Επομένως, είναι λογικό η γυναίκα να 

διαφωνεί με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο άντρας, να αντιστέκεται στην ερωτική πράξη και να 

την ορίζει ως βιασμό. Ένα γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε 

σύμφωνα με την παραπάνω θέση, είναι ότι όσο πιο συντηρητικές απόψεις διαθέτουν οι 

άντρες σχετικά με το ρόλο των φύλων, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επιδοθούν 

σε πράξεις σεξουαλικής βιαιότητας.  

  Ένα άλλο θέμα που έχει ανακύψει μέσα από την μελέτη τέτοιου τύπου κακοποίησης είναι ο 

ρόλος των ναρκωτικών ουσιών στη διευκόλυνση του εγκλήματος. Οι δράστες πολλές φορές 

ρίχνουν ουσίες στο ποτό του θύματος με σκοπό να το αποπλανήσουν και να το καταστήσουν 

ανίκανο για οποιαδήποτε αντίδραση. Τα ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται κατ’ αυτό τον 

τρόπο περιλαμβάνουν συνταγογραφημένα φάρμακα  όπως το Rohypnol,που συνίσταται για 

την αντιμετώπιση της αϋπνίας, αλλά και παράνομα φάρμακα, όπως το γάμμα-

υδροξυβουτυρικό (GHB), ένα εναλλακτικό στεροειδές για αυτούς που ασχολούνται με το 

body-building80. Οι ουσίες αυτές συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της 

συνείδησης και της μνήμης, γι’ αυτό και τα θύματα δεν αναφέρουν το συμβάν. 

  Το αλκοόλ είναι ένα ευρέως καταναλώσιμο διεγερτικό, το οποίο κάποιες φορές θεωρείται 

ότι βελτιώνει τις σεξουαλικές επαφές των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει μια υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και της σεξουαλικής κακοποίησης, Το αλκοόλ μπορεί 

να θολώσει την κρίση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης, μειώνοντας την 

ικανότητα του θύματος να αντισταθεί σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και κάποιες 

φορές χρησιμοποιείται ως πρόφαση για την αιτιολόγηση μιας σεξουαλικώς χειριστικής 

συμπεριφοράς. 

  Ως γνωστόν, οι συνέπειες του βιασμού είναι καταστροφικές για το άτομο και δει όταν η 

ικανότητά του να προβάλλει αντίσταση και να αμυνθεί έχει χαθεί. Δεν υπάρχει συμφωνία ή 

συναίνεση όταν το άτομο βρίσκεται εν υπνώσει ή είναι αναίσθητο κατά τη διάρκεια της 

πράξης. Μια μελέτη που έγινε στην Αυστραλία βρήκε ότι ένας από τους λόγους που δεν 

αποκαλύπτεται το έγκλημα και υπάρχει δισταγμός σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας, ήταν 

η αυτοενοχοποίηση των  θυμάτων βιασμού σε ραντεβού που βρίσκονται υπό την επίρροια 

αλκοόλ. 
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4.4 Βιασμός εντός γάμου 
 
Ένα φλέγον θέμα που έχει απασχολήσει Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους και γενικότερα τους 

ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ο βιασμός που λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια του έγγαμου βίου. Ωστόσο, το ευρύ κοινό είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει την 

έννοια μιας τέτοιας πράξης, αφού κατά την άποψή του βιασμός και γάμος είναι δυο λέξεις 

ασύμβατες και αντικρουόμενες. Όταν ακούει κανείς τη λέξη "βιασμός", αυτόματα έρχονται 

στο μυαλό του λέξεις όπως "ξένος", "όπλο", "επίθεση" και "απειλή της ζωής". Από την άλλη 

πλευρά, το καταναγκαστικό συζυγικό σεξ ταυτίζεται για πολλούς με ένα δυσάρεστο, αλλά 

όχι  ιδιαίτερα σοβαρό συζυγικό καβγαδάκι, όπου το δίκιο του άντρα υπερισχύει. 

  Σε μια μελέτη που διεξήχθη  σχετικά με το εν λόγω θέμα, οι γυναίκες που συμμετείχαν 

περιέγραψαν τους συζυγικούς βιασμούς ως τρομακτικά και βίαια γεγονότα που συνήθως 

συνέβαιναν στα πλαίσια μιας σχέσης εκμετάλλευσης και καταστροφής81. Μέσα από τις 

αναφορές τις αναφορές τους φαίνονταν να μη δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στη σεξουαλική 

πράξη αυτή καθαυτή, αλλά σε ότι αυτή πρέσβευε ˙  την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, την 

αποκτήνωση, τον θυμό και το μίσος. Τα θύματα παρέμειναν αν όχι οργανικά ανεπαρκή, 

τουλάχιστον ψυχολογικά τραυματισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι 

ερευνητές έχουν επισημάνει το γεγονός ότι οι γυναίκες που βιάστηκαν από τους συζύγους 

τους, βιώνουν πιο μακροχρόνιο τραύμα από αυτές που είχαν αντίστοιχη εμπειρία με άγνωστο 

δράστη82. Μια γυναίκα που υφίσταται κάτι ανάλογο από κάποιο ξένο μπορεί πιο εύκολα να 

κατανοήσει ότι ο βιασμός δεν υποκρύπτει κάτι πιο προσωπικό, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση που η γυναίκα γίνεται θύμα του ανθρώπου που την γνωρίζει καλύτερα από κάθε 

άλλον. 

  Πέρα από αυτά, υπάρχει και η περίπτωση των γυναικών που τείνουν να εθελοτυφλούν 

μπροστά στην ουσία του γεγονότος. Αυτό συμβαίνει ίσως γιατί έχοντας δημιουργήσει μια 

σχέση θεωρούν ότι έχουν χάσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και αυτονομίας του σώματός 

τους. Άλλες γυναίκες δηλώνουν ότι ίσως υπερβάλλουν σχετικά με το γεγονός, μια αντίδραση 

που απορρέει από τη δυσκολία τους να επιτρέψουν στον εαυτό τους να νιώσει πόνο83. Είναι 

πολύ πιθανό να  ελαχιστοποιούν τον πόνο τους και να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό 

τους ότι από τη στιγμή που ο βιαστής ήταν ο σύντροφός τους και οι ίδιες παρέμειναν στη 

σχέση, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τον κατηγορήσουν. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

φτάνουν στην αυτοενοχοποίηση θεωρώντας ότι οι ίδιες επέτρεψαν  να συμβεί το τραυματικό 

                                                 
81 Searles P.&Bergen R.,1995 
82 Finkelhor P and Yllo K.,1985 
83 Bergen, K.,1996 
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γεγονός. Σε άλλες  πάλι περιπτώσεις αρχίζουν να διερωτώνται μήπως είναι μαζοχίστριες, 

ανόητες ή παράφρονες84. Τέλος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο ακούσιος ερεθισμός και 

οι οργασμοί τους κατά την πράξη  τις γεμίζουν ενοχές και αμφιβολίες. Αυτό δε σημαίνει 

βέβαια ότι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού ακυρώνει την πράξη του βιασμού. 

  Η Marjory Fields, εισαγγελέας της Νέας Υόρκης που είναι εξειδικευμένη σε θέματα 

οικογενειακής βίας, υποστηρίζει πώς αν όλοι οι βιασμοί που συμβαίνουν σε παντρεμένα 

ζευγάρια προσθέτονταν στο επίσημο ποσοστό βιασμών, τα αποτελέσματα θα ήταν 

συντριπτικά85. Ερευνητές εκτιμούν ότι το 10-14% των παντρεμένων γυναικών έχουν υποστεί 

βιασμό μέσα στο γάμο86, και ότι ο συζυγικός βιασμός αποτελεί το 25% του συνολικού 

ποσοστό των βιασμών87. 

  Όπως φαίνεται ο συζυγικός βιασμός είναι πολύ πιθανόν να συμβαίνει σε σχέσεις που 

χαρακτηρίζονται και από άλλες μορφές βίας. Αυτό οδήγησε κάποιους ερευνητές σε 

συμφωνία ότι αυτή η περίπτωση βιασμού αποτελεί απλά μια προέκταση της ενδo-

οικογενειακής βίας88. Γυναίκες που κακοποιούνται σωματικά και βιάζονται από  το σύζυγό 

τους βιώνουν τη βία με διάφορους τρόπους π. χ μέρος αυτών κακοποιείται σωματικά κατά τη 

διάρκεια του βιασμού, ενώ σε  άλλες περιπτώσεις ο βιασμός έπεται του σωματικώς βίαιου 

επεισοδίου. Αυτό συμβαίνει διότι ο σύζυγος νιώθει την επιθυμία να αποκαταστήσει τη σχέση 

του με την γυναίκα εξαναγκάζοντάς τη να συνουσιαστεί μαζί του παρά την θέλησή της89. 

Άλλες γυναίκες υφίστανται αυτό που ονομάζεται "σαδιστικός" ή "έμμονος" βιασμός, αυτή η 

περίπτωση περιλαμβάνει βασανιστήρια και/ή διαστροφικές σεξουαλικές σχέσεις.  

 Οι κακοποιημένες γυναίκες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού δεν μπορούν να 

προβλέψουν πότε το σεξ θα τους είναι ευχάριστο εξαιτίας της απρόβλεπτης συμπεριφοράς 

του δράστη, εξακολουθούν να ελπίζουν πώς η επόμενη φορά θα είναι ευχάριστη. Πειράματα 

συμπεριφοριστικής φύσεως έχουν αποδείξει πως είναι πολύ δύσκολη η εξάλειψη μιας 

συμπεριφοράς που ενισχύεται περιοδικά, ιδιαίτερα αν η περιοδικότητα έχει τυχαίο και 

απρόβλεπτο χαρακτήρα. Κάτι αντίστοιχο επικρατεί και στις σεξουαλικές σχέσεις αυτών των 

γυναικών με  τους συζύγους τους. 

  Οι περισσότεροι επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο σύζυγος προσπαθεί να 

κυριαρχήσει και να αποκτήσει τον έλεγχο της γυναίκας του, θεωρώντας τη ιδιοκτησία του. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που θα έπρεπε να επισημανθεί σε ότι αφορά τη 
                                                 
84 Matsakis,A.,1992 
85 Walker,L.,1989 
86 Finkekhor &Yllo (1985),Russell,1990 
87 Randall & Haskall (1995), Resnick ,Kilpatrick, Walsh &Vernon(1991) 
88 Johnson &Sigler,1997 
89 Bergen (1996),Finkelhor & Yllo (1985) 



 36

σεξουαλική κακοποίηση εντός γάμου, είναι η ύπαρξη έντονης σεξουαλικής ζήλειας90  από 

την πλευρά του άντρα. Ο δράστης κατηγορεί συνεχώς τη γυναίκα του ότι έχει σεξουαλικές 

σχέσεις με άλλους άνδρες και η συμπεριφορά του φτάνει στα άκρα, καθώς αρχίζει να 

υποπτεύεται όποιον της συμπεριφέρεται καλά, την περιβάλλει, άτομα του εργασιακού της 

χώρου, αλλά και του στενού οικογενειακού της κύκλου. Το παράλογο των σκέψεών του 

αγγίζει τα όρια της ψύχωσης. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση και 

απομάκρυνση των γυναικών ιδιαίτερα από τα προσφιλή τους άτομα. 

  Τα περιστατικά σεξουαλικής ζηλοτυπίας έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο δράστης ταλαιπωρεί τη γυναίκα του περιγράφοντας αναλυτικά την 

υποτιθέμενη σεξουαλική απιστία της. Ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο καταπιεστικός και 

αδιάκριτος, προσπαθώντας να εισχωρήσει στις σκέψεις και τις πράξεις της, ώστε να την 

αποπροσανατολίζει από το "στόχο" της. 

  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνδρες χαρακτηρίζονται ως καταπληκτικοί εραστές, 

υπάρχουν αρκετές αναφορές που φαίνονται να το διαψεύδουν, αφού κάνουν λόγο για 

στυτικές δυσλειτουργίες και προβλήματα εκσπερμάτωσης. Επίσης, είναι πολύ πιθανό η 

σεξουαλική τους ζηλοτυπία να αντιστοιχεί σε προβολές δικών τους προβλημάτων πάνω στις 

συζύγους τους91. Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό άμυνας που καλείται προβολή, ο δράστης 

προστατεύει το Εγώ του από το άγχος κατηγορώντας τη γυναίκα του για προσωπικές του 

ατέλειες ή της αποδίδει τις μη αποδεκτές προσωπικές του επιθυμίες ή ορμές92. Σε αυτό 

συνηγορεί και το γεγονός ότι πολλοί άνδρες διατηρούν εξωσυζυγικές σχέσεις. 

  Ένα άλλο κοινό στοιχείο αυτών των σεξουαλικών σχέσεων είναι το είδος της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς που δέχονται τα θύματα. Οι περισσότερες γυναίκες ανέφεραν  ποικίλες 

ασυνήθιστες έως και διεστραμμένες σεξουαλικές πρακτικές, όπως: η συμμετοχή ζώων, 

τρίτων προσώπων, άλλων ζευγαριών και η χρήση αντικειμένων. 

  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω τα κοινά χαρακτηριστικά των αντρών που 

κακοποιούν τις γυναίκες τους, αν και πρόκειται για μια πολύ ανομοιογενή ομάδα και 

δύσκολα μπορούν να ταξινομηθούν και να διαχωριστούν σε δημογραφικές κατηγορίες. 

Όπως έχει παρατηρηθεί, οι αναφορές των θυμάτων συζυγικού βιασμού σχηματίζουν μια 

κοινή εικόνα ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δράστη, τα οποία είναι τα εξής: 

 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

                                                 
90 Walker,L.,1989 
91Walker,L.,1989  
92 Μαλικιώση-Λοΐζου,Μ.,1999 



 37

 Πίστη στους μύθους που σχετίζονται με το βιασμό 

 Πίστη στην υπεροχή των αντρών και στον στερεότυπο ανδρικό ρόλο μέσα στην 

οικογένεια 

 Μετάθεση της ευθύνης στους άλλους 

 Παθολογική ζήλεια 

 Διπλή προσωπικότητα 

 Έντονες αντιδράσεις στρες 

 Χρήση σεξ με σκοπό την αύξηση της αυτοεκτίμησης και του ανδρισμού τους 

 Άγνοια των επιπτώσεων της βίαιης συμπεριφοράς τους93 

Εξίσου σημαντικές είναι και η εστίαση της προσοχής μας στα κοινά χαρακτηριστικά των 

γυναικών που έχουν βιώσει τέτοιου είδους τραυματικές καταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά συνιστώνται στα εξής: 

 Μικρή αυτοεκτίμηση 

 Πίστη στους μύθους για τις σχέσεις κακοποίησης 

 Πίστη στην απόλυτη υποταγή της γυναίκας και στα κοινωνικά στερεότυπα του 

φύλου τους 

 Αυτοενοχοποίηση 

 Εκλογίκευση του συμβάντος 

 Έντονες αντιδράσεις με ψυχοσωματικά συμπτώματα 

 Πίστη στη δική τους δύναμη αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Πέρα από αυτά αξίζει να αναφερθώ και στις οργανικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του 

συζυγικού βιασμού. Οι σωματικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν ναυτία και εμετό, 

τραυματισμό των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού, συστολή των κολπικών μυών και 

δυσπαρεύνια,  μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων ,εγκυμοσύνη κ.ά.  

  Οι πιο κοινές ψυχολογικές αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν έπειτα από έρευνα των 

Finkelhor & Yllo είναι οι εξής: πρώτα πρώτα ένα αίσθημα προδοσίας και σοκ, λόγω του ότι 

κάποιος τόσο κοντινός τους άνθρωπος μπόρεσε να την πονέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Έπειτα, η ταπείνωση και η αίσθηση "βρωμιάς" που νιώθουν οι περισσότερες γυναίκες 

συνδέεται με τον λανθασμένο συλλογισμό  τους ότι εφόσον άτομα που τις αγαπούν 

διέπραξαν κάτι τέτοιο, οι ίδιες θα πρέπει να είναι πολύ κακές ή να το αξίζουν  κατά κάποιο 

τρόπο. Ύστερα, ο θυμός και οι ενοχές που αισθάνονται σχετίζεται με την εντύπωση που 

έχουν ότι αν οι ίδιες ήταν καλύτερες σύντροφοι τα πράγματα θα είχαν πάρει άλλη τροπή. 

                                                 
93 Walker,L.,1989 
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Επιπλέον, κάποιες μακροπρόθεσμες συναισθηματικές επιδράσεις είναι η ανικανότητα των 

θυμάτων να εμπιστευθούν άντρες  και να νιώσουν άνετα με το σεξ ή τις στενότερες επαφές, 

αλλά και ο έντονος φόβος που τις διακατέχει . Ως προς την έλλειψη σεξουαλικής αντίδρασης 

οι γυναίκες κατηγορούν τον εαυτό τους θεωρώντας ότι είναι "ελαττωματικές" ή ανέραστες. 

Τέλος, ο φόβος τείνει να είναι παρόν σε όλες τους τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της 

ζωής τους, αφού αισθάνονται ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να κακοποιηθούν ξανά. Αυτό 

δεν είναι κάτι πρωτοφανές και παράλογο, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κανείς ότι τα άτομα αυτά 

προδόθηκαν από πρόσωπα που τους έλεγαν ότι τα αγαπούν. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι γυναίκες αυτές έχουν 

αντιμετωπίσει το βιασμό. Ο Bergen εντόπισε στρατηγικές που τείνουν να χρησιμοποιούν τα 

θύματα, κάποιες από τις οποίες είναι μορφές άρνησης και περιλαμβάνουν:  

 Άρνηση:" δε συνέβη τίποτα" 

 Εκλογίκευση: "ήταν απλά μια κακή στιγμή" ,"εγώ έφταιγα και τον οδήγησα σε αυτό 

το σημείο" 

 Ελαχιστοποίηση:" δεν είναι και τόσο κακό τελικά" 

 Αποσύνδεση/διάσπαση: "δεν θέλω να το σκεφτώ", "δεν αισθάνομαι τίποτα γι’ αυτό" 

Κάποιες γυναίκες προσπαθούν σκληρά να επικεντρωθούν στα θετικά στοιχεία του 

συντρόφου τους και της σχέσης τους94. 

  Οι γυναίκες που δεν είναι τόσο δυνατές ώστε να φύγουν, ενδεχομένως να εφεύρουν  

στρατηγικές προκειμένου να αποφύγουν κάτι ανάλογο στο μέλλον. Κάποιες όντας 

τρομοκρατημένες προσπαθούν να μην "μπλέκονται στα πόδια" του συζύγου τους κάθε φορά 

που διαισθάνονται τον επικείμενο κίνδυνο. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να ενδίδουν σε 

ορισμένες ενέργειες, ώστε να μην υποστούν τα χειρότερα. Άλλες πάλι εφαρμόζουν μεθόδους 

αυτό-ανακούφισης και καθησυχασμού, όπως συχνά ντους, κάπνισμα ή προσκόλληση στην 

τηλεόραση.     

                                                 
94 Bergen,K,1996 
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5.To προφίλ των δραστών σεξουαλικής βίας 
 
 

Ξεκινώντας με την περιγραφή του προφίλ των δραστών σεξουαλικής βίας θα ήθελα να 

παραθέσω αρχικά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά όπως αυτά προκύπτουν μέσα από 

τις υποθέσεις που φθάνουν στη γνώση της αστυνομίας και από έρευνες που έχουν ασχοληθεί 

κατά καιρούς με περιπτώσεις βιασμού. Η εικόνα του μέσου βιαστή αντιστοιχεί σε έναν 

άντρα ηλικίας μεταξύ 19-35 ετών, άγαμο που προέρχεται από κατώτερες κοινωνικό-

οικονομικές τάξεις και ανήκει σε κάποια φυλετική μειονότητα. 

  Πιο συγκεκριμένα, ο Αmir μελετώντας τις υποθέσεις βιασμού που αναφέρθηκαν στα 

αστυνομικά τμήματα της Philadelphia, βρήκε ότι το 90% των βιαστών ανήκαν στις 

χαμηλότερες κοινωνικό-οικονομικές τάξεις και ότι το 82% ήταν μαύροι, γεγονός που τον 

οδήγησε στην διατύπωση της άποψης ότι το έγκλημα του βιασμού συνδέεται με τη " 

χαμηλής τάξης νέγρικη υποκουλτούρα"95. Η παραπάνω άποψη δεν φαίνεται να είναι 

αντιπροσωπευτική των πραγματικών στοιχείων του δράστη, αφού οδηγεί στο συμπεράσματα 

αποκλειστικά και μόνο βάσει των καταγγελθέντων στις διωκτικές αρχές υποθέσεων. Όπως 

φαίνεται  και από την αναφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης  των  ΗΠΑ τόσο οι λευκοί, όσο 

και οι μαύροι θυματοποιούνται συχνότερα  από μέλη της δικής τους φυλής. Επιπλέον, μέσα 

από έρευνα του Τσιγκρή96 προκύπτει ότι οι σεξουαλικοί παραπτωματίες δεν ανήκουν σε 

κάποια φυλετική μειονότητα. 

  Ως προς την επαγγελματική κατάσταση των δραστών δε φαίνεται να ισχύει η άποψη ότι τα 

άτομα αυτά είναι κατά μέσο όρο άνεργα , αφού σύμφωνα με τους Κatz και Mazur97 ανήκουν 

σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και κατέχουν ακόμη και θέσεις εξουσίας. Πολλοί 

εγκληματολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι τα άτομα αυτά δε διαφέρουν από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό, αλλά είναι πρόσωπα καθημερινά και οικεία , άνθρωποι της διπλανής πόρτας. 

Ωστόσο, τα στοιχεία έρχονται να διαψεύσουν την παραπάνω άποψη, αφού μέσω μιας 

έρευνας που διεξήχθη με σεξουαλικούς και μη σεξουαλικούς παραπτωματίες προκύπτει ότι 

το 83% των δραστών σεξουαλικής βίας είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες 

πράξεις98. 

  Πέρα από αυτά θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα της πνευματικής υγείας και των 

ψυχοσεξουαλικών διαταραχών των δραστών βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων. Το 1989 

πραγματοποιήθηκε μια έρευνα για την  εκτίμηση της συχνότητας, της φύσης και της 
                                                 
95 Τσιγκρής, Α.,2000 
96 Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice,1994 
97Τσιγκρής ,Α.,1999  
98 CSC Forum, 1996 
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σοβαρότητας των διαταραχών της νοητικής κατάστασης των καταδικασθέντων για 

σεξουαλικά εγκλήματα99. Περίπου στο ¼ των δραστών είχε διαγνωσθεί κάποια μορφή 

διαταραχής της πνευματικής υγείας κάποια στιγμή της ζωής τους. Μέχρι στιγμής οι 

περισσότερες μελέτες σχετικά με τις νοητικές διαταραχές των δραστών έχουν επικεντρωθεί 

σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας  και της σεξουαλικής συμπεριφοράς τους. Για 

παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι αυτά τα άτομα παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση  και 

καθησυχάζονται με το να επιδεικνύουν τον ανδρισμό τους  μέσω τέτοιου είδους πράξεων. Οι 

βιαστές είναι μνησίκακα, εχθρικά και παρορμητικά άτομα που αδυνατούν να χειριστούν το 

στρες τους με άλλους τρόπους εκτός από το θυμό και την επιθετικότητα. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός δραστών είχε κακοποιηθεί κατά την παιδική 

ηλικία100, ζούσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου υπήρχε σύγχυση των σεξουαλικών 

ρόλων ή ιστορικό αποπλάνησης από τη μητέρα. Επιπλέον, τα άτομα αυτά είναι πολύ πιθανό 

να στερούνται εσωτερικού ελέγχου, φόβου ή οίκτου για τα θύματά τους. Οι Wolfe και Baker 

βρήκαν ότι ένας πολύ υψηλός αριθμός συλληφθέντων βιαστών είχε καταναλώσει αλκοόλ 

πριν την επίθεση, πράγμα που ενδεχομένως να διόγκωσε  τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους, εξασθενίζοντας τις αναστολές τους και μειώνοντας κάθε εσωτερικό 

έλεγχο101. 

   Η διαταραχή της προσωπικότητας έχει τρεις σχέσεις με τη σεξουαλική ή άλλη παθολογία 

που ευθύνεται για τη σεξουαλική παραπτωματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι διαταραχές της 

προσωπικότητες ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με την σεξουαλική ή αντικοινωνική παθολογία 

για τη δημιουργία νέων σεξουαλικών επιθέσεων102. Για παράδειγμα, η παρουσία μιας 

διαταραχής της προσωπικότητας είναι πιθανό να καταστήσει κάποιον πιο ευάλωτο σε 

άκαμπτες αντιδράσεις απέναντι σε στρεσογόνους παράγοντες ή να τον κάνει πιο 

απομονωμένο και λιγότερο ικανό να προσφύγει σε κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο για 

πρόληψη. Έπειτα, η προσωπικότητα ενδέχεται να αλληλεπιδράσει με  την  ψυχοπαθολογία 

σε ένα εκτεταμένο μοντέλο103. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσωπικότητας και πνευματικής 

ασθένειας περιλαμβάνουν μια σχέση μεταξύ διαταραχής αποφυγής και κοινωνικής φοβίας ή 

μεταξύ σχιζοειδών ή σχιζότυπων διαταραχών και σχιζοφρένειας104. Μια πιο ξεκάθαρη σχέση 

υπάρχει μεταξύ αντικοινωνικών ή ψυχοπαθητικών τύπων προσωπικότητας και 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς συνδεόμενης με τη σεξουαλική επιθετικότητα. Γενικότερα, 
                                                 
99 CSC Forum, 1996 
100 Groth ,A.N., 1979 
101 Moore, L., 1998 
102 Chesire, J. D.,2001 
103 Chesire, J. D.,2001 
104 Chesire, J. D.,2001 
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φαίνεται ότι η ψυχοπαθολογία είναι καθοριστικός παράγοντας βίας και επιθετικής 

συμπεριφοράς για κάποιους δράστες105. 

  Στην ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1989 περίπου το 65% των δραστών βίαιων 

σεξουαλικών εγκλημάτων είχε βρεθεί κάποιας μορφής ψυχιατρική διάγνωση. Ωστόσο, σε 

σημαντικό αριθμό των διαφόρων διαγνώσεων αποδόθηκαν ετικέτες όπως  " πρωτόγονη 

προσωπικότητα " ή "ανώριμη προσωπικότητα" χωρίς να ληφθεί υπόψη των ερευνητών το 

DSM. Επιπλέον, σε ότι αφορά τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές , τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας δείχνουν ότι οι δράστες  σεξουαλικών εγκλημάτων 

δεν εμφανίζουν περισσότερες τέτοιου είδους διαταραχές εν συγκρίσει με τους δράστες 

άλλων εγκλημάτων και γενικότερα φαίνεται ότι στο 25% του συνολικού πληθυσμού των 

δραστών παρουσιάζεται κάποιας μορφής ψυχοσεξουαλική διαταραχή. 

  Πέρα από όλα αυτά, δεν πρέπει να παραληφθεί και η άποψη ότι πολύ συχνά οι ψυχολογικές 

ανάγκες οδηγούν  σε διαστρεβλωμένους τύπους προσωπικότητας και σε κίνητρα σχετικά με 

τη σεξουαλική επιθετικότητα. Οι διωκτικές αρχές  καθώς και οι Δικαστικοί  Ψυχολόγοι 

έχουν εντοπίσει 4 προφίλ βιαστών που ορίζονται από το κίνητρο, το στιλ της επίθεσης και τα 

ψυχοσεξουαλικά τους χαρακτηριστικά106. Αυτοί οι τύποι είναι : 

1. Ο Δυναμικός-Κατηγορηματικός τύπος (power-assertive rapist) 

2. Ο  τύπος της Δύναμης- Καθησυχασμού (power-reassurance rapist) 

3. Ο Θυμωμένος-Ανταποδοτικός τύπος (anger retaliatory rapist) 

4. Ο τύπος του Θυμού-Ευερεθιστότητας ή του σεξουαλικού σαδιστή (anger-

excitation/sexual sadist rapist) 

O δράστης της πρώτης κατηγορίας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αρρενωπός και αθλητικός 

τύπος, που ουσιαστικά παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα στις γυναίκες. Συνήθως δίνει την 

εντύπωση ενός ιδιαίτερα σίγουρου και γεμάτου αυτοπεποίθηση άντρα. Ο ίδιος διαθέτει 

κάποιες κοινωνικές δεξιότητες και ξέρει πώς να προσεγγίζει μια γυναίκα. Πολύ συχνά 

διαπράττει βιασμούς σε ραντεβού. Συνήθως συναντά τα θύματά του σε μπαρ, τα κερνάει 

ποτά και νιώθει ότι οφείλουν να κοιμηθούν μαζί του. Αντί να αναζητά κάποιο συγκεκριμένο 

θύμα, ψάχνει την ευκαιρία να ξεμοναχιάσει κάποια γυναίκα είτε με την πρόθεση να τη 

συνοδεύσει σπίτι της, είτε προσκαλώντας τη στο δικό του. Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται 

να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε μια γυναίκα υποδυόμενος τον αστυνομικό. Περίπου το 44% 

των βιασμών αντιστοιχούν σε δράστες αυτού του τύπου107. Το άτομο αυτό είναι  πολύ 

                                                 
105 Chesire, J. D.,2001 
106The daily punt ,2005 
107 The daily punt ,2005 
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επιθετικό, χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να θέσει τη γυναίκα υπό τον έλεγχό του, την 

υποτιμά εξυβρίζοντάς τη και την εκφοβίζει  χρησιμοποιώντας όπλο ή χτυπώντας τη χωρίς 

όμως να είναι διατεθειμένος να τη σκοτώσει. Σκοπός αυτού του ατόμου είναι να  εκφράσει 

τον ανδρισμό του αφού έχει αμφιβολίες σχετικά με τον εαυτό του και γι’ αυτό χρησιμοποιεί 

παληκαρισμούς108. Επιθυμία του είναι να αποδείξει και να επιδείξει τον ανδρισμό του, αφού 

αισθάνεται ότι δεν είναι πραγματικός άντρας αν δεν πάρει αυτό που θέλει . 

  Ο δράστης της δεύτερης κατηγορίας στερείται αυτοπεποίθησης καθώς και διαπροσωπικών 

ικανοτήτων σχετικά με την προσέγγιση γυναικών. Είναι τύπος μοναχικός και ντροπαλός και 

γενικότερα χαρακτηρίζεται από τους  άλλους ως το "καλό παιδί"109. Το άτομο αυτό συνήθως 

κατοικεί ή εργάζεται κοντά στο σπίτι του θύματος και το εντοπίζει παρακολουθώντας και 

καταδιώκοντάς το. Προτιμά κυρίως γυναίκες κοντά στη δική του ηλικία και δρα 

παραβιάζοντας το σπίτι τους κατά τις πρώτες πρωινές ώρες . Αφού ξυπνήσει το θύμα 

χρησιμοποιεί βία και το απειλεί κάποιο όπλο, αν και σπάνια οπλοφορεί110. Ο ίδιος 

φαντασιώνεται ότι είναι ο εραστής του θύματος γι’ αυτό προσπαθεί  με φιλιά και 

προκαταρκτικά να το εισάγει στην ερωτικά πράξη. Όλα αυτά τα κάνει  με ευγένεια για αυτό 

και ο Τύπος τον έχει κατονομάσει ως  ο "ευγενικός βιαστής"111. Περίπου  το 21%  των 

βιασμών αντιστοιχούν σ’ αυτό το είδος βιαστών, οι οποίοι είναι οι λιγότερο βίαιοι τύποι και 

δεν έχουν πρόθεση να  σκοτώσουν το θύμα. Πολλές φορές ο δράστης επισκέπτεται ξανά το 

σπίτι του θύματος  ή του τηλεφωνεί. Συνηθίζει να παίρνει μικρά ενθύμια από το θύμα και να 

κρατά λεπτομερή αρχεία  με τα στοιχεία των "κατακτήσεών" του, και πιθανότατα να διαθέτει 

και ένα προσωπικό σύστημα αξιολόγησης112. Σε περίπτωση που αποτύχει στην προσπάθειά 

του να βιάσει κάποια  γυναίκα κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα κάνει κάποια άλλη 

απόπειρα λίγο αργότερα.  Η επόμενη ενέργειά του θα γίνει σε 7-15 μέρες, όσο κρατά δηλαδή  

το αίσθημα της ολοκλήρωσης και επάρκειας που του προσφέρει ο βιασμός113.  

  Ο τρίτος τύπος βιαστή  νιώθει εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες και χρησιμοποιεί το σεξ 

ως όπλο για να τις υποτιμήσει και να τις τιμωρήσει. Είναι παρορμητικός και έχει εκρηκτική 

προσωπικότητα. Το άτομο αναζητά μια ευκαιρία να διαπράξει το βιασμό και όχι να βρει 

κάποιο συγκεκριμένο θύμα, γι’ αυτό  το λόγο επιτίθεται ξαφνικά και αυθόρμητα και 

εξαναγκάζει το θύμα να του παραδοθεί. Αρέσκεται στο να σκίζει τα ρούχα του θύματος και 

να το μαστιγώνει μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του. Δεν επιδιώκει να σκοτώσει το θύμα, 
                                                 
108 Sacramento bee,1995 
109Sacramento bee,1995  
110 Sacramento bee,1995 
111 The daily punt ,2005   
112Groth, A.N., 1979 
113Groth, A.N., 1979 
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ωστόσο η ικανοποίησή του μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Το ποσοστό των βιασμών που 

ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία ανέρχεται στο 30% του συνολικού ποσοστού βιασμών114. 

Μετά την επίθεση ο δράστης νιώθει μεγάλη ανακούφιση μέχρι να επανεμφανισθεί ο θυμός 

του απέναντι στις γυναίκες. Το βιολογικό ρολόι για το δράστη αυτής της κατηγορίας χτυπά 6 

μήνες το χρόνο. 

  Ο τέταρτος και τελευταίος τύπος βιαστή διεγείρεται σεξουαλικά από τον πόνο του θύματος. 

Το πρωταρχικό του κίνητρο είναι να προκαλέσει πόνο, ο οποίος φέρνει την επιθυμητή γι’ 

αυτόν φοβική αντίδραση εκ μέρους του θύματος. Το άτομο αυτό είναι ιδιαίτερα  γοητευτικό 

και ευφυές. Το έγκλημα  είναι προσχεδιασμένο και εκτελεσμένο μεθοδικά στο μυαλό του 

πολύ πριν την επίθεση. Τα θύματά του μπορεί και  να μην είναι άγνωστα, συνήθως είναι 

μεγαλύτερα και προέρχονται από  κάποια άλλη φυλή. Ο δράστης αυτού του χρησιμοποιεί βία 

και πολύ σκληρή γλώσσα αντί αισχρολογιών. Επιπλέον, πολλά θύματα έχουν αναφέρει 

τρομακτικές εναλλαγές της διάθεσής του. Τυπικά, δένει και φιμώνει το τη γυναίκα  και τις 

κόβει τα ρούχα με  μαχαίρι . Συνήθως μεταφέρει το θύμα σε κάποια ερημική τοποθεσία και 

το κρατά εκεί ακόμη και μέρες βασανίζοντάς το με αντικείμενα και δικές του επινοήσεις. 

Μόνο το 5% των βιαστών ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή115. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

βιαστές αυτού του τύπου αρέσκονται στο να κρατούν ημερολόγιο καταγράφοντας τις 

σεξουαλικές τους  εμπειρίες και να βιντεοσκοπούν τις περιπτύξεις τους με το θύμα. Η 

δολοφονία του θύματος δεν είναι πράγμα απίθανο, αφού συνήθως ο ίδιος θέλει να απαλλαγεί 

από έναν μάρτυρα ή να ικανοποιήσει μέσω αυτής της πράξης μια ακόμη ψυχοσεξουαλική 

του ανάγκη116. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πότε θα "χτυπήσει" το βιολογικό 

ρολόι του ατόμου αυτού, ωστόσο υπολογίζεται ότι κάθε 30 μέρες περίπου αποπειράται μια 

νέα επίθεση117. 

  Ο πράκτορας του FBI  Roy Hazelwood αναλύει τους τύπους συμπεριφοράς των βιαστών με 

το διαχωρισμό τους σε δύο πιο γενικές κατηγορίες, τους "εγωιστές" και τους "ανιδιοτελείς". 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δράστες που δεν επιθυμούν να εμπλακεί το θύμα. Αυτά 

τα άτομα φέρονται υποτιμητικά στο θύμα και χρησιμοποιούν το σώμα του με τον ίδιο τρόπο 

που κάποιος χρησιμοποιεί μια κούκλα. Σπάνια θα ενδιαφερθεί ο εγωιστής βιαστής για την 

ικανοποίηση του θύματός του, εκτός από τις περιπτώσεις που ο ίδιος αντλεί ευχαρίστηση 

μέσω αυτής (π. χ στη θέα της αυτό-ικανοποίησης του θύματος). Κάθε παράπονο του θύματος 

τον αφήνει αδιάφορο και κάθε απρεπές σχόλιό του  μπορεί να οδηγήσει στην τιμωρία του. 
                                                 
114 The daily punt,2005 
115 The daily punt,2005 
116 The daily punt,2005 
117 Groth, A.N., 1979 
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   Ο ανιδιοτελής βιαστής εκδηλώνει προφορική, σεξουαλική και φυσιολογική (=οργανική) 

συμπεριφορά , με έναν τρόπο που φανερώνει το ενδιαφέρον του για το θύμα. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως η ίδια συμπεριφορά μπορεί να  εκδηλωθεί με ένα "ψευδό-ανιδιοτελή" 

τρόπο που υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για την ευημερία του θύματος είναι μονάχα μια 

απάτη  προκειμένου να πεισθεί το θύμα να συνεργαστεί. Αυτός ο τύπος δράστη πολλές 

φορές δίνει πληροφορίες για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ο λόγος του 

είναι ανούσιος και ασυνάρτητος. Πολύ συχνά, απαιτεί από το θύμα να τον φιλήσει με πάθος 

και ο ίδιος προσπαθεί να το διεγείρει με διάφορους τρόπους. Πολύ εύκολα η γυναίκα θα 

κατανοήσει ότι είναι του "χεριού" της και ότι μπορεί να  τον χειριστεί κάνοντας τις σωστές 

κινήσεις.        
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6.Το προφίλ του θύματος σεξουαλικής βίας 
 
 

Όπως έχει αποδειχθεί έπειτα από μελέτη ενός πλήθους ερευνών, οι γυναίκες όλων των 

ηλικιών , των φύλων, των οικογενειακών καταστάσεων και των κοινωνικό-οικονομικών 

τάξεων είναι ευάλωτες στις βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις118. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες επικινδυνότητας που καθιστούν κάποιες γυναίκες περισσότερο ευάλωτες από 

κάποιες άλλες. 

  Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που συνδέονται περισσότερο με την αύξηση των 

πιθανοτήτων βίαιης σεξουαλικής θυματοποίησης είναι :  

• Το φύλο: οι γυναίκες είναι 6 φορές πιο πιθανό να πέσουν θύματα σεξουαλικών 

επιθέσεων σε σύγκριση με τους άντρες. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία 

των θυμάτων βιασμού είναι γυναίκες (99%)119. 

• Η ηλικία: οι έφηβες ηλικίας 12-18 ετών (33%) καθώς και τα κορίτσια ηλικίας 

6-11 ετών (20%) αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου, σε σχέση με τις  νεαρές 

γυναίκες κάτω των 24 ετών (14%), τις γυναίκες έως και  34 ετών (12%) και 

αυτές που είναι άνω των 34 (7%)120. 

• Η φυλή: οι έγχρωμες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με 

τις λευκές. 

• Η οικογενειακή κατάσταση : ο δείκτης κακοποίησης ήταν 5 φορές υψηλότερος 

για διαζευγμένες γυναίκες και 3 φορές υψηλότερος για άγαμες γυναίκες σε 

σύγκριση με τις χήρες ή τις παντρεμένες121. 

• Η κοινωνικό-οικονομική θέση : οι γυναίκες που ανήκουν στις κατώτερες 

κοινωνικό-οικονομικές τάξεις θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο σε σχέση με αυτές που ανήκουν στις μεσαίες ή ανώτερες βαθμίδες. 

• Η απασχόληση : όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα από την απασχόλησή τους είναι 

ευάλωτες στο βιασμό, για παράδειγμα οι Clark και Lewis βρήκαν ότι 

τουλάχιστον το 57% των θυμάτων που συμμετείχαν στη μελέτη τους ήταν 

άτομα με οικονομική άνεση, πόρνες, άνεργες, εργαζόμενες σε εργοστάσια, 

οικιακές βοηθοί ,σερβιτόρες ή πωλήτριες122. Μόνο το 7% των υποκειμένων της 

                                                 
118 Τσιγκρής , Α., 2000 
119 National Center for Juvenile Justice,2000 
120National Center for Juvenile Justice,2000  
121 Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice,1994 
122 Walter D. & Hinch R.,1991 
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μελέτης κατηγοριοποιήθηκαν ως "εξειδικευμένοι επαγγελματίες"123. Ωστόσο, οι 

φοιτήτριες Κολλεγίου φαίνεται ότι ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, αφού 

έχουν την ίδια ηλικία με τον κυριότερο όγκο των θυμάτων αλλά και των 

δραστών124. 

  Πέρα από αυτά, θα ήθελα να ασχοληθώ με τα μέτρα αυτοπροστασίας που συνήθως 

αναπτύσσουν τα θύματα προκειμένου να αμυνθούν. Μέσα από έρευνες έχει 

διαπιστωθεί ότι το 82,5% των γυναικών έλαβε  κάποια μέτρα ˙ πιο συγκεκριμένα το 

20,4% αντιστάθηκε ή αιχμαλώτισε το δράστη, το 19,5% τον ικανοποίησε, το 16,1% 

τον απείλησε ή τον τρομοκράτησε και το 11,4% των θυμάτων τράπηκε σε φυγή125 . 

Αρκετά θύματα επιτέθηκαν στο δράστη χωρίς όπλο (9,3%) και ελάχιστα του 

επιτέθηκαν με όπλο (0,4%)126. Στο 55% των περιπτώσεων  όπου εφαρμόστηκαν 

κάποια μέτρα αυτοπροστασίας υπήρξε θετικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το 10,5% 

των περιπτώσεων όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε127. Επιπλέον, στις περιπτώσεις 

όπου τα μέτρα αυτά ήταν βοηθητικά , στο 42,5% αυτών τα θύματα αποφύγανε τους 

τραυματισμούς, στο 37,6% απέδρασαν και στο 11,1% κατόρθωσαν να εκφοβίσουν 

το δράστη. 

  Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τους ερευνητές είναι το κατά πόσο η 

πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης προέρχεται από τις κατώτερες 

κοινωνικό-οικονομικές βαθμίδες. Όπως έχω προαναφέρει, η εικόνα  η οποία έχει 

σχηματιστεί σχετικά με το πορτρέτο των θυμάτων αυτών, έχει βασιστεί σε στοιχεία 

και πληροφορίες ,που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία από τις υποθέσεις που έχουν 

φτάσει στη γνώση της. Έτσι λοιπόν, έχει προκύψει ότι η αναλογία των βιασμών  

που έχουν καταγγελθεί  από τα άτομα κατώτερων στρωμάτων είναι  πολύ 

μεγαλύτερη από αυτούς που έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία από άτομα των 

μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων. Κάτι τέτοιο πιθανότατα  να συμβαίνει διότι τα 

άτομα της δεύτερης κατηγορίας  κατορθώνουν με άλλα μέσα-οικονομικά και μη-να 

υπερβούν την κρίση χωρίς να ενημερωθεί η Αστυνομία για το περιστατικό. 

  Με αφορμή τα όσα προαναφέρθηκαν θα ήθελα να ασχοληθώ πιο εκτενώς με το 

θέμα της μη αναφοράς του βιασμού στις διωκτικές αρχές. Το ποσοστό των βιασμών 

που βρέθηκε από την έρευνα του Τσιγκρή ότι αναφέρονται στην Αστυνομία (6%) 

                                                 
123 Walter D. & Hinch R.,1991 
124 Searles P. & Berger R.,1995 
125 Bureau of Juststice Statistics, U. S Department of Justice,1994 
126Bureau of Juststice Statistics, U. S Department of Justice,1994  
127 Bureau of Juststice Statistics, U. S Department of Justice,1994 



 47

δεν είναι από τα υψηλότερα της διεθνούς βιβλιογραφίας, αντίθετα αποτελεί  ένα από 

τα μικρότερα που έχουν καταγραφεί από τη διεθνή θυματολογική έρευνα128. 

Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Θυματοποίησης για τα έτη 1992-2000 οι 

περισσότεροι βιασμοί και οι σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον των γυναικών δε 

δηλώθηκαν στην Αστυνομία. Το 36% των βιασμών, το 34% των αποπειρών 

βιασμού και το 26% των σεξουαλικών επιθέσεων γνωστοποιήθηκε στην 

Αστυνομία129. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που είχαν βιαστεί 

παρουσίασαν γενικευμένα τραύματα, ενώ τα θύματα  απόπειρας βιασμού 

παρουσίασαν μικροτραυματισμούς όπως και  αυτά που δέχτηκαν σεξουαλικές 

επιθέσεις. Το 59% των θυμάτων που γνωστοποίησαν το συμβάν δέχτηκαν ιατρική 

περίθαλψη  σε σύγκριση  με το 17% αυτών που δεν το ανέφεραν. 

  Πέρα από αυτά, εξετάζοντας τη σχέση που συνδέει την αναφορά των περιστατικών 

σεξουαλικής κακοποίησης  στην Αστυνομία και την φυλετική ταυτότητα του 

θύματος, βλέπουμε ότι οι μαύρες γυναίκες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

καταγγείλουν το γεγονός (40,8%) σε αντίθεση με τις λευκές ( 29,5%)130. Επιπλέον, 

οι γυναίκες που ανήκαν στην μαύρη φυλή ανέφεραν με μικρή διαφορά από τις 

λευκές τους βιασμούς ή τις σεξουαλικές επιθέσεις που είχαν άγνωστους δράστες. 

Ωστόσο, υπήρχε μεγάλη διαφορά ως προς την αναφορά των περιστατικών που είχαν 

γνωστούς δράστες, αφού οι καταγγελίες των πρώτων ανέρχονταν στο 42,3% έναντι 

του 28,7% των δεύτερων. 

  Τέλος, όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους  τα θύματα βιασμού ή 

σεξουαλικής επίθεσης δεν καταγγέλλουν το τραυματικό γεγονός , έχει διαπιστωθεί 

ότι αυτό συμβαίνει κυρίως διότι θεωρείται  προσωπικό θέμα, υπάρχει ο φόβος 

αντίποινας και η αστυνομία χαρακτηρίζεται ως ανίκανη.   

                                                 
128 Τσιγκρής,Α.,2002 
129 Bureau of Juststice Statistics, U. S Department of Justice,2000 
130 Bureau of Juststice Statistics, U. S Department of Justice,1994 
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7.Μυθολογίες γύρω από το βιασμό 
 

 
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι έχει δημιουργηθεί μια έντονη μυθολογία γύρω από τα 

εγκλήματα σεξουαλικής βίας, η οποία συχνά επηρεάζει νομικές διαδικασίες και συντάγματα. 

Οι μύθοι αυτοί αποτελούν ουσιαστικά εσφαλμένες αντιλήψεις που έχουν σχηματιστεί 

αναφορικά με το βιασμό και τη σεξουαλικότητα, θέτουν τη γυναίκα σε μειονεκτική θέση και 

είναι ασυνεπείς απέναντι στην εμπειρία που βίωσαν τα θύματα. 

  Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι κυριότερες μυθολογίες της σεξουαλικής βίας που 

κυριαρχούν τόσο στο μυαλό του δράστη, όσο και στις συλλογικές αναπαραστάσεις του 

κοινού. 

 

1. Ο μύθος της ισχυρής ανδρικής βιολογικής παρόρμησης  

Σύμφωνα με αυτό το μύθο ο άντρας  είναι ανίκανος να καταστείλει τις σεξουαλικές του 

ορμές γι’ αυτό πρέπει πάση θυσία να τις ικανοποιήσει. Έτσι, τα αρσενικό 

παρουσιάζεται ως ένα φύλο που στερείται λογικής και αυτοσυγκράτησης και 

λειτουργεί υπακούοντας τυφλά ότι του υπαγορεύουν τα ένστικτά του. Αυτή η θέση 

αποτελεί μια προσπάθεια  δικαιολόγησης της απρεπούς συμπεριφοράς  των βιαστών 

θέτοντάς τη στα πλαίσια μιας βιολογικό-οργανικής θεώρησης. Ιδιαίτερα περίεργο είναι 

το γεγονός ότι τον παραπάνω μύθο τον υιοθετούν περισσότερο οι  γυναίκες (53%) 

παρά οι άντρες (30%)131Ίσως αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες τείνουν να αυτό-

ενοχοποιούνται όταν εμπλακούν σε τέτοιου είδους περιστατικά, θεωρώντας ότι 

πιθανότατα να υποκινούν κατά κάποιο τρόπο τις σεξουαλικές επιθέσεις. 

 

2. Η σεξουαλικώς κακοποιημένη γυναίκα είναι μαζοχίστρια 

Ακόμα και στις μέρες μας εξακολουθεί να επικρατεί η άποψη ότι μόνο οι γυναίκες 

"που τους αρέσει και το άξιζαν" κακοποιούνται. Όπως πολλοί υποστηρίζουν η 

σεμνότητα κάποιων γυναικών αποτελεί ένα προσωπείο που καλύπτει τη βαθύτερη 

επιθυμία τους να βιαστούν. Με την παραπάνω θεωρία ασχολήθηκαν οι Ψυχαναλυτές, 

με πρωτεργάτη τον Freud, ο οποίος το 1924 σ’ ένα άρθρο του σχετικό με το  

μαζοχισμό, υποστήριξε το δόγμα ότι οι γυναίκες είναι από τη φύση τους μαζοχίστριες 

και αναζητούν την απόλαυση του πόνου132. 

                                                 
131 Τσιγκρής, Α.,2000 
132Τσαλίκογλου ,Φ.,1980  
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  Ακόμη και αν κάτι τέτοιο ισχύει, οι γυναίκες που απολαμβάνουν μαζοχιστικό σεξ 

έχουν το ίδιο δικαίωμα με κάθε άλλη γυναίκα  να μην πέσουν θύματα βιασμού. Οι 

γυναίκες αυτές ενδέχεται να έχουν αυτό-καταστροφικές εμπειρίες κατά τις οποίες 

ζητούν από τους συντρόφους τους να τις πονέσουν κατά την ερωτική πράξη133. 

Ωστόσο, αυτές οι εμπειρίες δεν συνιστούν βιασμό, για τον απλούστατο λόγο ότι τα 

ερωτικά παιχνίδια γίνονται με συναίνεση ενώ ο βιασμός όχι134. Επιπλέον, θα ήθελα να 

προσθέσω ότι ο βιασμός δεν είναι μια κοινή γυναικεία φαντασίωση αλλά ανδρική, 

αφού υπάρχουν πολλοί άντρες που βλέπουν το βιασμό ως μια πράξη αρρενωπότητας 

και θαυμάζουν την ιδέα της κυριαρχίας πάνω στη γυναίκα που αυτός επισύρει. 

 

3. Οι γυναίκες προκαλούν τις εκδηλώσεις σεξουαλικής βίας 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη το ίδιο το θύμα θεωρείται υπεύθυνο για την επίθεση που 

δέχτηκε. Το προκλητικό ντύσιμο, το έντονο μακιγιάζ, οι πρωτοβουλίες όσον αφορά την 

προσέγγιση ενός άντρα, το auto-stop σε άγνωστους οδηγούς, είναι μερικές μόνο από τις  

συμπεριφορές των γυναικών που  ενδέχεται να παρεξηγηθούν και να θεωρηθούν ως 

πρόκληση για τον άντρα, ο οποίος τις εκλαμβάνει ως ενδείξεις επιθυμίας  για 

συνουσία.. 

 

4. Οι γυναίκες ψεύδονται για το γεγονός ότι έχουν βιαστεί. 

Αν και η άποψη αυτή έχει αρκετούς υποστηρικτές, φαίνεται ότι αποτελεί έναν ακόμη 

μύθο. Όπως αποδεικνύεται μέσα από έρευνες του FBI μόνο το 5% των αναφορών 

βιασμού είναι κατασκευασμένες, ποσοστό που αντιστοιχεί και σε άλλα πταίσματα135. 

 

 

 

5. Οι δράστες είναι ψυχοπαθολογικά άτομα. 

Οι ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες χαρακτηρίζουν το βιαστή ως ένα ψυχικά 

διαταραγμένο άτομο. Η συμπεριφορά του θεωρείται  έκφραση κοινωνικής 

δυσπροσαρμοστικότητας, νεύρωσης, διαταραχής διάθεσης ακόμη και σχιζοφρένειας. 

  Οι μελέτες σχετικά με τη βίαιη σεξουαλική επιθετικότητα φαίνεται ότι διαψεύδουν 

τον παραπάνω ισχυρισμό. Όπως  έχει διαπιστώσει  ο Amir136 οι δράστες τέτοιου είδους 

                                                 
133 Rusell,D,1990 
134 Rusell,D,1990 
135 Montana State University,2003 



 50

εγκλημάτων δεν παρουσιάζουν κάποιας μορφής ψυχοπαθολογία ή σεξουαλικής 

διαστροφής. Πολλές μεταγενέστερες έρευνες έχουν ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα 

αυτό, και οι απόψεις διίστανται. Μια έρευνα του Γιωτάκου137 επεξεργάστηκε και 

διερεύνησε στοιχεία από το κοινωνικό, εγκληματολογικό και σεξουαλικό ιστορικό των 

ατόμων που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση. Τα ευρήματα της έρευνας 

αυτής ήταν ότι σημαντικό ποσοστό των δραστών είχε ιστορικό χρήσης ψυχιατρικής 

αγωγής και ψυχιατρικής νοσηλείας. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν υψηλή παρουσία 

ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη , διαταραχές άγχους, σχιζοφρένεια ,οργανικά 

ψυχοσύνδρομα κ. ά. 

 

6. Ο δράστης και το θύμα της σεξουαλικής βίας είναι μεταξύ τους άγνωστοι. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ισχυρισμό, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διαπραχθεί 

βιασμός όταν τα δύο υποκείμενα είναι μεταξύ άγνωστα παρά όταν τους συνδέει κάποια 

σχέση πριν την τέλεση του εγκλήματος. Κάτι τέτοιο όμως δε φαίνεται να επαληθεύεται 

μέσα από έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο του βιασμού, αφού έχει 

διαπιστωθεί ότι τα 2/3 όλων των περιστατικών σεξουαλικής βιαιότητας έχουν 

διαπραχθεί  από άτομα γνωστά στο θύμα. Το 67% των σεξουαλικών επιθέσεων  είχαν 

ως δράστες άτομα οικεία , εκ των οποίων το 47% των δραστών ήταν φίλοι ή γνωστοί 

του θύματος, το 17% ήταν σύντροφοι και το 3% κάποιος άλλος συγγενής138. 

 

7. Η σεξουαλική βία οφείλεται στην έλλειψη φυσιολογικών σεξουαλικών σχέσεων 

των δραστών . 

Σύμφωνα με τον παραπάνω μύθο ο βιασμός θεωρείται ως μια πράξη  στην οποία  

καταλήγει μια μερίδα αντρών που δεν έχουν την επιθυμητή ανταπόκριση από το αντίθετο 

φύλο και αναγκάζονται να καταφύγουν σε κοινωνικά μη αποδεκτές και παράνομες 

σεξουαλικές συμπεριφορές. Εντούτοις, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν φαίνεται 

να επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό, αφού έχει διαπιστωθεί ότι το 16% των 

βιαστών είναι παντρεμένοι και το 50% διατηρούν μια μόνιμη ερωτική σχέση139. 

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η εκδήλωση βίαιης σεξουαλικής συμπεριφοράς δεν 

οφείλεται στην έλλειψη σεξουαλικών σχέσεων και συνεπώς και το κίνητρο της δεν είναι 

κατά βάση σεξουαλικό.   
                                                                                                                                                       
136 Amir,M.,1971 όπως παρατίθεται από Τσιγκρή(2000) 
137 Γιωτάκος,Ο.,2004 
138 Rape, Abuse & Incest National Network,2005  
139 Μαγγανάς,1984 όπως παρατίθεται από Τσιγκρή (2000) 
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8. Ο σύζυγος ή ο σύντροφος μιας γυναίκας δεν είναι "πραγματικός" βιαστής. 

Γενικότερα επικρατεί ο μύθος ότι ο σύζυγος ή ο σύντροφος μιας γυναίκας δεν 

θεωρείται βιαστής ακόμη και αν εξαναγκάσει το θύμα να συνευρεθεί μαζί του 

σεξουαλικά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο έχει δεχθεί αυστηρή κριτική από μεγάλη μερίδα της 

επιστημονικής κοινότητας, με αποτέλεσμα την ποινικοποίηση του συζυγικού βιασμού 

σε πολλές χώρες της Ευρώπης καθώς και στην Αμερική. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

περισσότεροι δράστες σεξουαλικής βίας είναι παντρεμένοι ή δεσμευμένοι. Αυτό 

σημαίνει ότι πολλοί βιαστές έχουν συντρόφους .Διερωτάται λοιπόν κανείς πώς είναι 

δυνατόν τα άτομα αυτά να κακοποιούν σεξουαλικά άλλες γυναίκες και όχι τις 

συντρόφους τους ; Όπως υποστηρίζει ο Groth τα κίνητρα των αγνώστων που 

διαπράττουν σεξουαλικές επιθέσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά των συζύγων ή 

συντρόφων των θυμάτων. 

 

9. Οι άνδρες που βιάζουν τις πρώην συντρόφους τους είναι πληγωμένοι και 

επιδιώκουν επανασύνδεση. 

Αυτός ο μύθος φαίνεται ότι περιπλέκει τα πράγματα, αφού ταυτίζει το βιασμό 

περισσότερο με τον έρωτα παρά με το σεξ και το μετατρέπει σε "έγκλημα πάθους". 

Στην πραγματικότητα ο βιασμός  που διαπράττεται από άντρες που επιθυμούν 

επανασύνδεση με την πρώην σύντροφό τους ,είναι μια πράξη ιδιοκτησίας και ελέγχου, 

ή είναι πολύ πιθανό να δηλώνει μια διάθεση εκδίκησης απέναντι στη γυναίκα λόγω του 

ότι αυτή διέκοψε τη σχέση140. 

 

10. Οι άντρες που βιάζουν τις συντρόφους τους είναι εξαγριωμένοι διότι αυτές είναι 

πολύ ψυχρές. 

Ίσως είναι αλήθεια το γεγονός ότι οι άντρες θυμώνουν με τις συντρόφους τους όταν 

δεν επιθυμούν να συνευρεθούν μαζί τους σεξουαλικά ή όταν οι επιθυμίες τους δεν 

συμπίπτουν με τις δικές τους. Ωστόσο, αυτός ο μύθος περιπλέκει τα πράγματα μεταξύ 

βιασμού και σεξ και σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί την εγκληματική 

συμπεριφορά. Επιπλέον, η σεξουαλική βιαιότητα δεν θεωρείται λύση σε καμία 

σεξουαλική διαταραχή που πιθανότατα να παρουσιάζει (ή όχι) η γυναίκα.  

                                                 
140 Mc Ordnond-Plummer,L.,2004 
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11. Ο βιασμός μεταξύ συντρόφων δεν αποτελεί πραγματικό τραύμα.  

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση ακόμη και αν έχει πολλούς 

υποστηρικτές. Όπως έχει δείξει μια σειρά από έρευνες, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

των θυμάτων βιασμού είναι πιο σοβαρές στις περιπτώσεις όπου δράστης και θύμα ήταν 

ζευγάρι. Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες αυτές ξεπερνούν πιο εύκολα το τραύμα του 

βιασμού όταν ο δράστης είναι άγνωστος, αφού δεν το παίρνουν τόσο προσωπικά. Στην 

αντίθετη περίπτωση, πέρα από την ίδια την πράξη αυτό που  πληγώνει περισσότερο τα 

θύματα είναι ότι το πιο δικό τους άτομο τις πρόδωσε, τις εξαπάτησε και τις ταπείνωσε. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυτό-κατηγορούνται και να  μην εμπιστεύονται τους 

ανθρώπους. 

 
12. Ο βιασμός δεν υφίσταται όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με το 

αν πραγματικά συνέβη ή χαρακτηρίζεται ως βιασμός το περιστατικό. 
Αυτός ο μύθος έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του ̉ 90 μέσω βιβλίων και 

δημοσιευμάτων που απέδιδαν το βιασμό σε μια μορφή φεμινιστικής υστερίας που 

ενθάρρυνε και ωθούσε τις γυναίκες να κατονομάζουν τις εμπειρίες τους ως βιασμό. Το 

ευρύ κοινό πρέπει να κατανοήσει ότι υπάρχει μια σειρά από λόγους για τους οποίους 

μια γυναίκα που κακοποιείται από το σύντροφό της  μπορεί να μπερδευτεί όσον αφορά  

τον ορισμό του γεγονότος · πράγμα που οφείλεται στην εσωτερίκευση των μύθων 

σχετικά με το τι είναι πραγματικά βιασμό. Όπως αναφέρει και η  Warshaw "το να μη  

γνωρίζουμε τη σωστή ταμπέλα  για μια εμπειρία , δε σημαίνει ότι δε συνέβη "141. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν λόγο για βιασμό, διότι 

αγαπούν ειλικρινά τους συντρόφους τους και οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. 

Τέλος, θα λέγαμε ότι ο ορισμός του συμβάντος δε μπορεί να θυματοποιήσει ένα άτομο 

που έχει ήδη βρεθεί στη θέση του θύματος, απλά μπορεί να συμβάλλει στην θεραπεία 

του. 

 

13. Η σεξουαλική επιθετικότητα αφορά κυρίως τις κατώτερες κοινωνικό-

οικονομικές τάξεις. 

Όπως έχει παρατηρηθεί, υπάρχει ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός καταγγελιών 

περιστατικών σεξουαλικής βίας, οι οποίες προέρχονται κατά πλειοψηφία από γυναίκες 

που ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικό-οικονομικές βαθμίδες όπως επίσης και οι 

                                                 
141 Bergen,K.,1996 
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δράστες των εγκλημάτων αυτών. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές 

διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, αφού οι έρευνες έχουν επεξεργαστεί 

και αναλύσει στοιχεία που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την Αστυνομία ή τις 

δικαστικές αρχές. Συνεπώς, τα συμπεράσματα που συνάγονται είναι εντελώς 

μεροληπτικά  και πλασματικά, αφού ο σκοτεινός αριθμός των εγκλημάτων σεξουαλικής 

βίας είναι πολύ υψηλός και πιθανότατα να άλλαζε το δείκτη βιασμών εμπλέκοντας τόσο 

δράστες όσο και θύματα που ανήκουν στις μέσες και ανώτερες κοινωνικό-οικονομικές 

τάξεις. 

 

14. Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας διαδραματίζονται σε δημόσιες και ερημικές 

τοποθεσίες. 

Ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε έπειτα από αρκετές έρευνες που απέδειξαν ότι ισχύει 

ακριβώς το αντίθετο. Σε μια αναφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με 

στοιχεία από την Μελέτη Εθνικής Εγκληματικής Θυματοποίησης, προέκυψε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό βιασμών ή σεξουαλικών επιθέσεων έλαβε χώρα στο σπίτι του 

θύματος ή κοντά στο σπίτι κάποιου φίλου/συγγενή/γείτονα (21,3%)142. 

 

15. Η νομιμοποίηση της πορνείας περιορίζει τα ποσοστά σεξουαλικής βίας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, η οποία ήταν ευρέως αποδεκτή, το φαινόμενο του 

βιασμού θα περιοριζόταν με την νομιμοποίηση της πορνείας, αφού οι δράστες θα 

μπορούσαν να  ικανοποιήσουν κάθε τους επιθυμία ή διαστροφή με γυναίκες που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επ’ αμοιβής. Ωστόσο, ο μύθος αυτός καταρρίπτεται, 

αφού όπως προαναφέραμε το πρωταρχικό κίνητρο της  σεξουαλικής επιθετικότητας δεν 

είναι σεξουαλικό. 

 

16. Η κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στη βίαιη συμπεριφορά. 

Πολλά θύματα βιασμού και γενικότερης κακοποίησης έχουν κατηγορήσει το ποτό για τα 

επεισόδια κακοποίησής του, ωστόσο κανείς δε μπορεί να υποστηρίξει ότι αποκλειστικά 

και μόνο η κατανάλωση οινοπνεύματος οδηγεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Το μόνο 

σίγουρο είναι ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο ποτό και την κακοποίηση. Μια 

έρευνα που διεξήχθη το 1985 σε φοιτητές που είχαν διαπράξει σεξουαλικά  εγκλήματα, 

έδειξε ότι το 75% των δραστών είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν την επίθεση. Ως γνωστόν 

                                                 
142Bureau of Justice Statistics, U. S Department of Justice, 1994 
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το αλκοόλ μειώνει τις αναστολές και τους ηθικούς φραγμούς του ατόμου διευκολύνοντάς 

το  να κάνει πράγματα απαγορευμένα και μη αποδεκτά κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο 

μπορεί να το ωθήσει στη διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων.   
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8.Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής βίας στα θύματα 
 
Ο βιασμός αποτελεί το υπέρτατο έγκλημα βίας και η πιο ακραία μορφή αντικειμενοποίησης, 

ταπείνωσης και εξευτελισμού ανθρώπου από άνθρωπο. Η αγγλική λέξη "rape" προέρχεται 

από την λατινική λέξη "rapere" που σημαίνει  το να κλέβεις ή να παίρνεις, γι’ αυτό δεν είναι 

καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα θύματα περιγράφουν αυτή την εμπειρία ως μια μορφή 

λεηλασίας και κατακερματισμού της ύπαρξής τους. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι 

συνέπειες του βιασμού στο θύμα είναι από σοβαρές  έως και καταστροφικές , αφού το άτομο 

τραυματίζεται τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά. Όσο σοβαρότερο θεωρείται το έγκλημα 

από το θύμα , τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της έντασης και του πόνου που βιώνει. 

      

8.1 Σωματικές αντιδράσεις 
 
Έπειτα από το τραυματικό γεγονός, εμφανίζεται αρχικά ένα πλήθος διαφορετικών 

σωματικών αντιδράσεων στο θύμα, οι οποίες ανήκουν στα πλαίσια του Συνδρόμου Μετά 

από Τραυματικό στρες (Post Traumatic Stress Disorder) ή αλλιώς το Σύνδρομο του 

Τραύματος από το Βιασμό (Rape Trauma Syndrome). Το σύνδρομο αυτό περιγράφει ένα 

σύνολο συναισθημάτων και αντιδράσεων σε ένα τραύμα (μια επώδυνη, τρομακτική εμπειρία 

όπως ο βιασμός, ο πόλεμος ή μια φυσική καταστροφή) το οποίο βρίσκεται έξω από τις 

συνηθισμένες και κανονικές εμπειρίες ζωής ενός ατόμου. Ξεκινώντας από τις πιο κοινές 

επιπτώσεις ,παρατηρούμε τις εξής :  

• Σωματικά τραύματα, όπως μώλωπες, εκδορές , πληγές κ.ά. 

• Κολπικοί και πρωκτικοί τραυματισμοί 

• Κολπικές εκκρίσεις 

• Φαγούρα στα γεννητικά όργανα, αίσθηση καψίματος , συχνοουρία 

• Μολύνσεις της ουροδόχου κύστης 

• Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια,HIV) 

• Δυσπαρευνία και συστολή των κολπικών μυών που κάνουν επώδυνη τη σεξουαλική 

επαφή 

• Εγκυμοσύνη 

• Διαταραχές του εμμήνου κύκλου, δυσμηνόρροια 

• Τάση των σκελετικών μυών 

• Γαστρεντερικοί ερεθισμοί 

• Ερεθισμός του οισοφάγου 
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• Ναυτία και τάση προς εμετό 

• Τάση για λιποθυμία 

• Επίμονες κεφαλαλγίες 

• Τρόμος 

• Διαταραχές ύπνου (αϋπνία, υπερυπνία) 

• Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Όταν γίνεται λόγος για τέτοιου είδους 

διαταραχές αναφερόμαστε στη Νευρική Ανορεξία (Anorexia Nervosa) και τη 

Βουλιμία. Στην πρώτη περίπτωση  το άτομο έχει εμμονή με τη διατήρηση του βάρους 

του σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα (απώλεια μεγαλύτερη του 85% του κανονικού 

του βάρους) με αποτέλεσμα να θέτει την υγεία του σε κίνδυνο. Οι συμπεριφορές που 

χαρακτηρίζουν αυτή τη διαταραχή περιλαμβάνει υπερβολικό περιορισμό της 

προσλαμβάνουσας τροφής, ψυχαναγκαστικού τύπου υπολογισμός θερμίδων, λήψη 

χαπιών αδυνατίσματος κ.ά. Τα θύματα βιασμού είναι επιρρεπή στην υιοθέτηση 

τέτοιων συμπεριφορών, καθώς η ασθένεια αυτή εμφανίζεται σε άτομα με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση ˙ κάτι που ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα άτομα που 

πάσχουν από βουλιμία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες τροφής τις οποίες 

αποβάλλουν προκαλώντας εμετό ή με την λήψη καθαρτικών. 

• Αυτοτραυματισμοί. Πολλές φορές το θύμα βλάπτει τον εαυτό του προκειμένου να 

ξεφύγει από την πραγματικότητα , να ανακουφιστεί και να εκφράσει τον ψυχικό του 

πόνο. 

 

8.2 Ψυχολογικές αντιδράσεις 

 

Το Σύνδρομο του Τραύματος από το Βιασμό περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα 

ψυχολογικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων. Το εν λόγω σύνδρομο 

εξελίσσεται σε δύο φάσεις. 

  Η πρώτη είναι η Οξεία Φάση ή αλλιώς η Φάση της Αποδιοργάνωσης. Αυτή η περίοδος 

λαμβάνει χώρα  αμέσως μετά το βιασμό και μπορεί να διαρκέσει από μερικές μέρες έως και 

μερικές εβδομάδες143. Τότε είναι που παρατηρούνται οι περισσότερες δυσλειτουργίες και 

μεταβολές στον τρόπο ζωής του θύματος. Πέρα από το γεγονός  ότι το άτομο βιώνει ένα 

ευρύ φάσμα οργανικών συμπτωμάτων που διαφέρουν από άτομο σε άτομο, οι 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις  που εμφανίζονται είναι πολύ έντονες και 

                                                 
143 Burgess, A. & Holmstrom, L.,1974 
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επίμονες. Αυτές οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν νευρική ή υστερική συμπεριφορά ή απόλυτη 

ηρεμία (ενδείξεις σοκ), κλάμα, μούδιασμα, επεισόδια άγχους, δυσκολία συγκέντρωσης και 

λήψης αποφάσεων, δυσκολία εκτέλεσης απλών δραστηριοτήτων, απάθεια και ελλιπής 

ανάκληση του συμβάντος ή άλλων αναμνήσεων. 

  Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται ως Φάση της Αναδιοργάνωσης και πολλοί την 

ονομάζουν "πτήση προς την υγεία"144. Αυτή την περίοδο το άτομο αρχίζει να οργανώνει και 

πάλι τη ζωή του, καθώς τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά το βιασμό. Συνήθως υπάρχει μια 

μεγάλη ανάγκη να δραπετεύσει το άτομο, να λύσει κάθε του δεσμό με το παρελθόν και να 

αποκτήσει ξανά τον έλεγχο της ζωής του. Γι’ αυτό το λόγο τα θύματα προβαίνουν σε 

δραματικές αλλαγές, αφού μπορεί να παραιτηθούν από την εργασία τους, να αλλάξουν 

αριθμό τηλεφώνου ή να μετακομίσουν σε μια άλλη περιοχή για ένα νέο ξεκίνημα145. Άλλες 

φορές οι αλλαγές εκτείνονται και στον τομέα της εμφάνισης. Κύριο μέλημα του θύματος 

είναι να νιώσει ασφαλές και προστατευμένο, ωστόσο καμία από τις αλλαγές αυτές δεν είναι 

ικανή να κάνει κάτι τέτοιο, καθώς οι εφιάλτες και οι φοβίες δείχνουν να επιμένουν. Το ίδιο 

το άτομο προσπαθεί σκληρά να καταπνίξει τα συναισθήματά του αφού η αντιμετώπισή τους 

είναι πολύ επώδυνη. 

  Έχουν εντοπιστεί τρία στάδια από τα οποία περνούν τα θύματα κατά την ανάρρωση τους 

από την εμπειρία του εγκλήματος. 

  Στο αρχικό στάδιο βρίσκονται σε συναισθηματική σύγχυση και ψυχολογική αναστάτωση 

και τις περισσότερες φορές αποφασίζουν να κρατήσουν την θυματοποίησή τους μυστική, 

τόσο από την αστυνομία , όσο και από τους δικούς του ανθρώπους146. Οι γυναίκες σ’ αυτή 

τη φάση νιώθουν δυσπιστία, άγχος, φόβο και ενώ αισθάνονται την ανάγκη κοινωνικής 

υποστήριξης προτιμούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τα προβλήματά τους.  

  Στο δεύτερο στάδιο το άτομο προσπαθεί να  αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει την 

τραυματική εμπειρία  που βίωσε, είτε αναπτύσσοντας κάποιους μηχανισμούς άμυνας 

προκειμένου να αποφύγει την επώδυνη συνειδητοποίηση του συμβάντος, είτε φτάνοντας 

στην αυτοενοχοποίηση. 

  Στο τρίτο στάδιο το θύμα αρχίζει να βιώνει συναισθήματα κατάθλιψης και αισθάνεται 

έντονα την ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον με το περιστατικό, αφού είναι ο μοναδικός και ο 

πιο αποτελεσματικός τρόπος να επεξεργαστεί και να ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τους 

φόβους τους. Η αυτοενοχοποίηση σταματά και το άτομο αρχίζει να αισθάνεται  θυμό που 

                                                 
144 Abuse Survivors United,1997 
145 Women’s Resource Center,2006 
146 Τσιγκρής, Α.,2000 
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επέτρεψε να του συμβεί κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά το θύμα συνειδητοποιεί  ότι ποτέ δεν 

πρόκειται να σβήσει εντελώς από τη μνήμη του το περιστατικό και αποδέχεται το βιασμό ως 

μέρος της δικής του εμπειρίας ζωής. Το θύμα επανακτά τον έλεγχο της ίδιας του της ζωής, 

αφήνοντας πίσω το παρελθόν, και κάνει μια καινούργια αρχή. Σε αυτή τη φάση  το άτομο 

έχει περάσει από τη θέση του "θύματος" σε αυτή του "επιζώντος". 

Έχει αποδειχθεί ότι τα θύματα σεξουαλικής βίας παρουσιάζουν δυο συναισθηματικά 
στιλ: 

I. Το εκφραστικό, όπου το άτομο εκδηλώνει άμεσα την αγωνία την 

ανησυχία , το φόβο και το θυμό του , με έντονο κλάμα και μιλώντας με 

αναφιλητά 

II. Το ελεγχόμενο, όπου τα συναισθήματα  του ατόμου κρύβονται και 

καλύπτονται κάτω από ένα προσωπείο ηρεμίας και ψυχραιμίας147. 

 
 
 
8.2 Οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες 
 
Παρά το γεγονός ότι η ένταση με την οποία τα θύματα βιώνουν το τραυματικό περιστατικό 

ποικίλλει, τα συναισθήματα που δοκιμάζουν είναι κοινά. Ανάμεσα στο φόβο, το θυμό, την 

απόγνωση, την ντροπή και τις ενοχές, οι τελευταίες φαίνεται ότι έχουν εξέχουσα θέση, αφού 

όλα ανεξαιρέτως τα θύματα σεξουαλικής βίας τείνουν να αυτοενοχοποιούνται για το 

έγκλημα . Για τα άτομα αυτά όλη τους η ζωή έχει γκρεμιστεί, ένας κόσμος ασφαλής και 

προβλέψιμος έχει πάψει να υπάρχει και τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Κάθε θύμα αναζητά 

επιμόνως τα αίτια της θυματοποίησής του  και μη μπορώντας να βρει καμία λογική εξήγηση, 

κατηγορεί τον εαυτό του. Το ίδιο θεωρεί ότι θα μπορούσε να την αποτρέψει αν είχε παλέψει 

πιο σκληρά ή είχε ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο. 

  Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επιμέρους διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά είδη 

εγκλημάτων, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι οι αντιδράσεις των θυμάτων  στη 

θυματοποίησή τους ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι δυνατό να 

προβλεφθεί. 

  Όπως έχει παρατηρηθεί η άμεση αντίδραση στο συμβάν  είναι το σοκ, που περιλαμβάνει 

αποπροσανατολισμό, σύγχυση, μούδιασμα, τάση λιποθυμίας, τρόμο και ναυτία. Όλα αυτά 

συνοδεύονται ταυτόχρονα από άρνηση, δυσπιστία και αισθήματα ανικανότητας και 

αβοήθητου. Όλα τα θύματα βιασμού κάνουν λόγω για κάποια παρείσακτα ενοχλητικά 

συμπτώματα, που επιτρέπουν στο τραυματικό γεγονός να εισβάλλει στην καθημερινή τους 
                                                 
147 Ocberg, F.,1988 
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ζωή. Αυτά τα συμπτώματα ονομάζονται flashbacks. To γεγονός είναι τόσο αληθινό και 

ζωντανό που το άτομο αισθάνεται ότι η ίδια εμπειρία επαναλαμβάνεται. Τα flashbacks 

μπορεί να είναι ήπια ή πιο δυνατά και ενδέχεται να περιλαμβάνει τόσο αισθητική αντίληψη 

όσο και κινητική αναπαράσταση, και πολλές φορές το θύμα λιποθυμά ή εμφανίζει 

αποσυνδετικά συμπτώματα και αδυνατεί να ανακαλέσει κάποιο μέρος της εμπειρίας. 

Επιπλέον, η αύξηση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Κάποιες 

φορές το άτομο χαρακτηρίζεται από έναν παγωμένο φόβο, μια φαινομενική ψυχραιμία και 

αδιαφορία για τους άλλους  και συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα.  

  Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις η στάση του θύματος αλλάζει για ένα διάστημα 3-8 

μηνών, το οποίο ορίζεται ως "στάδιο οπισθοχώρησης"148. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου το άτομο βιώνει ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων και οι μεταπτώσεις της ψυχικής 

του διάθεσης  είναι συχνές και έντονες. Τα συναισθήματα κυμαίνονται από φόβο και θυμό 

μέχρι θλίψη και χαρά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, πολλά θύματα 

παρουσιάζουν απώλεια της ταυτότητας και της αυτό-εκτίμησής τους και νιώθουν μεγάλη 

ντροπή  γιατί αισθάνονται ότι έκαναν κάτι λάθος προκαλώντας το βιασμό ή ότι το ίδιο το 

γεγονός τα έκανε "κακά" και ύποπτα άτομα149. Αυτός είναι και ο λόγος που τα άτομα αυτά 

αισθάνονται βρώμικα και αμέσως μετά το έγκλημα κάνουν εμετό, πλένονται μανιωδώς, 

καίνε τα ρούχα τους και γενικά αποκτούν μια ψυχαναγκαστικού τύπου ενασχόληση με την 

υγιεινή τους και την καθαριότητα εν γένει. Κατά αυτό τον τρόπο το άτομο προσπαθεί να 

καταστείλει τις ανακλήσεις του γεγονότος ή να εξουδετερώσει την ίδια την πράξη. 

  Συγκεντρώνοντας όλα τα συμπτώματα, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα που βιώνουν 

οι γυναίκες-θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, θα λέγαμε συνοπτικά ότι είναι οι εξής: 

• Συναισθηματικό σοκ, μούδιασμα 

•  Κλάμα 

• Ταραχή, άγχος 

• Φόβος 

• Αμηχανία 

• Συναισθήματα ταπείνωσης, πόνου, εξευτελισμού 

• Ντροπή  

• Αυτοενοχοποίηση 

• Αίσθημα αβοήθητου 

                                                 
148 Bard, M. & Sangrey D, 1986 
149 Women’s Resource Center,2006 
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• Απόγνωση 

• Δυσπιστία 

• Διαταραχές ύπνου 

• Ασυνήθιστη κόπωση 

• Υπερβολική απάντηση στο ξάφνιασμα 

• Ευερεθιστότητα ή εκρήξεις θυμού 

• Δυσκολία συγκέντρωσης 

• Επεισόδια επαναβιώσεων του συμβάντος (flashbacks) 

• Εφιάλτες 

• Απώλεια ελέγχου 

• Ψευδαισθήσεις 

• Αποπραγματοποίηση 

• Αποπροσωποίηση 

• Έναρξη χρήσης ναρκωτικών ουσιών 

 

8.4 Μακροπρόθεσμες συνέπειες της σεξουαλικής βίας 

 

Τα θύματα σεξουαλικής βίας εμφανίζουν μια πληθώρα συμπτωμάτων, πολλά από τα οποία 

έχουν διάρκεια στο χρόνο ή εμφανίζονται πολύ αργότερα από το τραυματικό γεγονός. Μια 

σημαντική μακροπρόθεσμη συνέπεια είναι ότι το άτομο ζει συνεχώς στο φόβο μιας δεύτερης 

θυματοποίησης, γεγονός που το κρατά σε μια μόνιμη κατάσταση φόβου και υπερέντασης. Το 

θέμα της επιβίωσης δε συμβαδίζει για τα άτομα αυτά με τη λογική θεώρηση των πραγμάτων 

γι’ αυτό και συμπεριφέρονται  με τρόπο υπερβολικό. Αληθινές ψυχολογικές αλλαγές 

υφίστανται στο μυαλό τους , οι οποίες τους κάνουν να βρίσκονται σε εγρήγορση και 

ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο. Προκειμένου να ξεπεράσουν το τραύμα, οι επιζώντες είναι 

πιθανό να  αναπτύξουν την ικανότητα να μεταπηδούν από μια κατάσταση απόλυτης ηρεμίας  

σε μια άλλη εγκληματικής οργής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτός ο μηχανισμός άμυνας 

τους βοηθάει να ζουν. Κάποιοι επιζώντες αντιδρούν με ακραίο τρόπο, αφού ενδέχεται να 

σταματήσουν να κοιμούνται κάνοντας θόρυβο ή να κοιμούνται γενικώς , ώστε να βρίσκονται  

σε επιφυλακή. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι σε θέση να διαβάζουν τις διαθέσεις των γύρω 

τους και να προφυλάσσονται ˙ γεγονός που έχει τις βάσεις του στο ότι η διάθεση του βιαστή 

τους καθόρισε τη μετέπειτα ζωή τους. Συνεχώς,  βρίσκονται σε υπερδιέγερση αναζητώντας 

επιμόνως κινδύνους όπου και αν βρίσκονται . Εξαιτίας της υπερέντασης που συνεπάγεται 
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την έλλειψη ύπνου, είναι πολύ δύσκολο τα θύματα να είναι λειτουργικά στην καθημερινή 

τους ζωή. Αυτή  η δυσλειτουργικότητά τους τα κάνει να πιστεύουν  ότι είναι ανόητα ή 

ανίκανα, αφού δε γνωρίζουν  ότι πάσχουν από Διαταραχή Μετά από Τραυματικό Στρες. 

    Πέρα από αυτά, τα θύματα βιασμού αποκτούν μια σειρά από φόβους που προκαλούνται 

από το τραύμα, γι’ αυτό και ονομάζονται τραυματοφοβίες150. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο 

κοινές αντιδράσεις φόβου είναι: 

i. Ο φόβος για τους άντρες 

ii. Ο φόβος για τους ξένους 

iii. Ο φόβος όταν είσαι μόνος 

iv. Ο φόβος όταν είσαι στο σπίτι 

v. Ο φόβος έξω από το σπίτι 

vi. Ο φόβος μέσα στο πλήθος 

vii. Ο φόβος να πάει στη δουλειά 

viii. Ο φόβος για το σεξ151 

  Μια άλλη εξίσου αξιόλογη συνέπεια της σεξουαλικής βίας είναι η επίμονη  αποφυγή 

ερεθισμάτων συνδεόμενων με το τραύμα και η παράλυση της γενικής απαντητικότητας του 

ατόμου. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο : 

o Προσπαθεί να αποφύγει σκέψεις, αισθήματα ή συζητήσεις που 

συνδέονται με το τραύμα 

o Προσπαθεί να αποφύγει δραστηριότητες, τόπους ή άτομα που προκαλούν 

ανακλήσεις του τραύματος 

o Αδυνατεί να ανακαλέσει μια σημαντική πλευρά του τραύματος 

(=ψυχογενής αμνησία) 

o Παρουσιάζει μείωση του ενδιαφέροντος ή της συμμετοχής του σε 

σημαντικές δραστηριότητες 

o Απομακρύνεται ή αποξενώνεται από τους άλλους 

o Παρουσιάζει περιορισμένο εύρος συναισθήματος (συναισθηματικό 

μούδιασμα, ψυχρότητα, επίπεδο ή απρόσφορο συναίσθημα, έλλειψη 

αισθημάτων αγάπης κ. λ. π. ) 

o Αίσθηση σμίκρυνσης του μέλλοντος ( π.χ. το άτομο δεν προσδοκά ότι θα 

σταδιοδρομήσει επαγγελματικά, ότι θα παντρευτεί, θα έχει παιδιά ή ότι η 

ζωή του θα έχει φυσιολογική διάρκεια. 
                                                 
150 Institute of Criminology,University of Cape Town,2003 
151 Searles P.&Bergen R., 1995 
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Μια άλλη κοινή δευτερογενής αντίδραση όλων των θυμάτων σεξουαλικής βίας είναι η 

δυσπιστία τους απέναντι στους ανθρώπους και τις πραγματικές τους προθέσεις. Στους 

ενήλικες αυτή η δυσκολία μπορεί να εκδηλωθεί ως πρόβλημα στις στενές τους σχέσεις, 

διαμάχες με τα μέλη της οικογένειάς τους ή πρόβλημα σχετικά με τη σύναψη ή διατήρηση 

φιλικών σχέσεων. Οι διαπροσωπικές δυσκολίες των ενηλίκων μπορεί να είναι δευτερογενείς 

στις αρχικές αντιδράσεις φόβου, επιθετικότητας, συναισθηματικής ψυχρότητας και 

αποξένωσης152. Αυτές οι δυσκολίες παρατηρούνται ως επί το πλείστον σε άτομα που οι 

τραυματικές τους εμπειρίες ήταν πιο προσωπικής φύσεως. Για παράδειγμα, μια κοπέλα που 

έχει πέσει θύμα βιασμού από οικείο της πρόσωπο ενδέχεται να αντιδράσει τηρώντας μια 

επιθετική στάση ή αποφεύγοντας τους άντρες, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της 

από κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιάσει συμπτώματα κατάθλιψης 

και να μην έχει διάθεση για περαιτέρω κοινωνικές συναναστροφές με άλλες γυναίκες. Όλες 

αυτές οι αντιδράσεις στο τραύμα  θα καταστρέψουν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις της και θα 

παρεμποδίσουν τη δημιουργία νέων. 

  Η επιθετικότητα είναι ένα άλλο σύμπτωμα που πέρα από  άμεση απάντηση στο τραύμα 

μπορεί να είναι δευτερογενής ή εξαρτημένη αντίδραση. Αν και η κατάταξη των επιθετικών 

σκέψεων, αισθημάτων και ενεργειών σε αρχικές, δευτερογενείς και εξαρτημένες αντιδράσεις 

είναι κάτι πολύ δύσκολο, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη για την ορθότερη θεραπευτική τους 

αντιμετώπιση. Η επιθετικότητα απέναντι στους άλλους είναι ένα δευτερογενές σύμπτωμα 

που ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα θυμού του ατόμου για τη βίωση των πυρηνικών 

συμπτωμάτων του τραύματος153. Επιπλέον, η επιθετικότητα που έχει αποδέκτη το ίδιο το 

άτομο θεωρείται μια δευτερογενής αντίδραση στο τραύμα που θεωρείται ότι στοχεύει στην 

καταστολή του αρχικού συναισθηματικού μουδιάσματος που το ίδιο βιώνει αμέσως μετά το 

βιασμό. Πολλοί κλινικοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και 

ο αυτοτραυματισμός συνιστούν μια προσπάθεια του ατόμου να αλλάξει και να βελτιώσει την 

τρυφερή και στοργική πλευρά του ατόμου. 

  Η Κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με ένα πλήθος διαφορετικών τρόπων ως συνέπεια της 

τραυματικής εμπειρίας του βιασμού. Τα "τραυματισμένα" άτομα ενδέχεται να εκφράσουν 

την Κατάθλιψή τους γνωστικά, συναισθηματικά, συμπεριφορικά ή ψυχολογικά154 . Τυπικά, 

τα θύματα τείνουν να εμφανίζουν ένα συνδυασμό όλων των παραπάνω. Τα συμπτώματα 

μπορούν να λάβουν τη μορφή: 

                                                 
152 Carlson, E.,1997 
153 Carlson, E.,1997 
154 Carlson, E.,1997 
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 καταθλιπτικής διάθεσης 

 κόπωσης ή απώλειας της ενεργητικότητας 

 αδράνειας ή λήθαργου 

 ελάττωσης του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις 

δραστηριότητες σχεδόν καθημερινά   

 ελαττωμένης ικανότητας συγκέντρωσης ή αναποφασιστικότητας 

 αισθημάτων αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής 

 επανερχόμενων σκέψεων θανάτου, επανερχόμενου αυτοκτονικού ιδεασμού 

Τόσο οι δευτερογενείς όσο και οι πρωτογενείς μορφές της κατάθλιψης φαίνεται να 

σχετίζονται με την αντίληψη της  απώλειας του ελέγχου. Ως δευτερογενές σύμπτωμα η 

κατάθλιψη είναι πιθανό να αντανακλά την αίσθηση της απώλειας του ελέγχου της 

ικανότητας κάποιου να διαχειρίζεται το άγχος και το θυμό του. Ως άμεσα συνδεόμενο 

σύμπτωμα αντανακλάται το αίσθημα της απώλειας ελέγχου των θυμάτων όσον αφορά το 

ίδιο τους το περιβάλλον και την αυτοπροστασία τους. Η ψυχοθεραπεία καθώς και οι 

ομάδες υποστήριξης παρέχουν σημαντική βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν 

υπάρχουν φυσικά και εξειδικευμένοι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. 

  Πολλά θύματα εμφανίζουν διαταραχή της ταυτότητάς τους ˙ μια σύγχυση όσον αφορά 

τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα ή αισθήματα παθητικής φύσεως. Εμπειρίες παθητικής 

φύσεως είναι αυτές κατά τις οποίες το άτομο αισθάνεται ότι δεν ελέγχει και δεν 

ευθύνεται για  τη συμπεριφορά του, κατά τέτοιο τρόπο που οι συμπεριφορές μοιάζουν να 

είναι ακούσιες. Η διαταραχή της ταυτότητας θα μπορούσε να είναι μια δευτερογενής 

αντίδραση στο τραυματικά συμπτώματα ακριβώς όπως τα συμπτώματα αποφυγής. 

Επιπλέον, αποσυνδετικά συμπτώματα όπως η αποπροσωποίηση ή αποσυνδετική αμνησία 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε προβλήματα σχετικά με τη ταυτότητα του επιζώντος155. 

Τα άτομα αυτά βιώνουν εμπειρίες αποπροσωποίησης, όπως αποπραγματοποίηση, 

αίσθηση απομάκρυνσης από τον εαυτό τους ή απώλειας ελέγχου. Ομοίως, είναι πολύ 

πιθανό να εμφανίσουν  αμνησία όσον αφορά προσωπικά τους στοιχεία ή πτυχές του 

τραυματικού τους βιώματος. Εάν κάτι τέτοιο εξακολουθεί να συμβαίνει για μεγάλο 

χρονικό διάστημα , αυτού του είδους οι διαταραχές στις αντιλήψεις του θύματος για τον 

εαυτό του και την βιογραφική του μνήμη μπορούν να οδηγήσουν σε διάσπαση της 

ταυτότητάς τους. 

                                                 
155 Healthyplace.com,2000 
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  Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθούν και οι επιπτώσεις του βιασμού  στη σεξουαλική 

δραστηριότητα του θύματος. Πιο συγκεκριμένα, τα θύματα ανέφεραν μειωμένη 

σεξουαλική επιθυμία, πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής ή αδυναμία να ευχαριστηθούν 

την πράξη και να έρθουν σε οργασμό156. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα, καθώς η σεξουαλική πράξη έχει πια συνδεθεί με ισχυρά αρνητικά 

συναισθήματα. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί όταν ο σύντροφος της γυναίκας 

αρχίσει να την κατηγορεί ή δεν είναι ιδιαίτερα υπομονετικός μαζί της κατά τη διάρκεια 

της ανάρρωσής της. Εναλλακτικά, ενδέχεται να γίνει περισσότερο σεξουαλικά ενεργή 

από ότι ήταν στο παρελθόν.   

                                                 
156 Institute of Criminology,University of Cape Town,2003 
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9. Η ανάρρωση του θύματος 
 

Η ανάρρωση είναι μια αργή και επώδυνη διαδικασία κατά την οποία το θύμα πρέπει να 

φανεί δυνατό, να αισθανθεί ότι οι τα δικά του πρόσωπα το πιστεύουν, το καταλαβαίνουν και 

συμπάσχουν και να κατορθώσει να βρει την ικανότητα να επανενταχθεί στην κοινωνία. Η 

ανάρρωση δεν είναι ένας αγώνας δρόμου γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να προκαθοριστεί το 

χρονικό όριο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της .Επιπλέον, δε σβήνει το τραύμα σαν να 

μη συνέβη ποτέ, απλά διευκολύνει την αντιμετώπισή του. Σε αυτό το μέρος θα ασχοληθώ  με 

τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανάρρωση του θύματος από τη βίαιη 

σεξουαλική επίθεση. 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η ανάρρωση από τη το τραύμα του βιασμού διακρίνεται σε τρεις 

φάσεις, οι οποίες ορίζονται από το χρόνο και είναι οι εξής : 

i. Η προ-τραυματική φάση, η οποία περιλαμβάνει δυναμικούς και σταθερούς 

παράγοντες της ζωής του ατόμου (πριν το συμβάν) καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους. 

ii. Η φάση της επίθεσης, η οποία περιλαμβάνει το βιασμό και τα χαρακτηριστικά του, 

την αλληλεπίδραση του δράστη με το θύμα και τις στρατηγικές επιβίωσης του 

θύματος. 

iii. Η φάση της αποκάλυψης, η οποία συνίσταται στην ανταπόκριση και τις παροχές 

του συστήματος υγείας, του κοινωνικού δικτύου υποστήριξης του ατόμου, των αρχών 

και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το 

θύμα αντιλαμβάνεται την πράξη του βιασμού 

iv. Η μετά-αποκαλυπτική φάση, η οποία συνίσταται στην ενοποίηση της τραυματικής 

εμπειρίας και των συνεπειών της αποκάλυψης, στη δημιουργία μιας υγιούς 

κατάστασης και στο σχεδιασμό του μέλλοντος157. 

Στην πρώτη φάση υπάρχουν δυο τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία της 

ανάρρωσης ˙ τα σημαντικότερα γεγονότα και οι εμπειρίες της ζωής του θύματος, καθώς και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά  του.  Γίνεται κατανοητό 

ότι η επίδραση των γεγονότων του παρελθόντος του ατόμου στην ανάρρωση είναι ένα 

περίπλοκο θέμα, ωστόσο θεωρείται ότι η επιτυχής αντιμετώπιση μιας κρίσης κατά το 

παρελθόν βοηθά στο χειρισμό μελλοντικών αγχογόνων ή τραυματικών καταστάσεων. 

Βέβαια, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι θύματα με ιστορικό οργανικών, ψυχιατρικών ή 

κοινωνικών προβλημάτων τείνουν να είναι ευάλωτα στην εμφάνιση κατάθλιψης, ψυχωσικής 

                                                 
157 Ochberg,F., 1988 
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συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών διαταραχών, αυτοκτονικής συμπεριφοράς και πολλές φορές 

οδηγούνται στον αλκοολισμό και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών158. Μια επιπλέον δυσκολία 

που παρουσιάζεται, σχετίζεται τόσο με τον ορισμό των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας , όσο και με τη μέτρησή τους. Αυτό που φαίνεται να παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το κατά πόσο διαθέτει κάθε άτομο ιδιαίτερα γνωστικά 

χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση νέων τραυματικών πληροφοριών. 

  Οι κύριοι παράγοντες της δεύτερης φάσης της ανάρρωσης, αφορούν τις ιδιαίτερες πτυχές 

του τραυματικού περιστατικού, τον τύπο του βιαστή, τη σχέση μεταξύ δράστη και θύματος 

και την αντίδραση του θύματος τόσο κατά τη διάρκεια του συμβάντος όσο και αργότερα. 

Υπάρχουν δυο τύποι βιασμού, η αστραπιαία σεξουαλική επίθεση και το στυλ του βιασμού 

που προϋποθέτει την απόκτηση της εμπιστοσύνης του θύματος. Στην πρώτη περίπτωση ο 

βιασμός αποτελεί ένα αιφνίδιο και καθόλου αναμενόμενο γεγονός και συνήθως διαπράττεται 

από άγνωστο προς το θύμα δράστη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους 

βιασμού είναι η επίθεση που δέχεται μια γυναίκα στο δρόμο από ένα άτομο που παραμονεύει 

για το κατάλληλο θύμα. Η δεύτερη περίπτωση διαφέρει κατά πολύ από την πρώτη, καθώς ο 

δράστης προσεγγίζει το θύμα χρησιμοποιώντας τη γοητεία του, έπειτα το εξαπατά και δε 

διστάζει να χρησιμοποιήσει και βία προκειμένου να επιτύχει το στόχο του. Σε ανάλογες 

περιπτώσεις δράστης και θύμα γνωρίζονταν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα πριν από 

το περιστατικό. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι στοιχεία όπως ο εξαναγκασμός, η βία, η προδοσία 

και η εξαπάτηση είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν το ρυθμό και το βαθμό της ανάρρωσης 

του ατόμου.  

  Οι ερωτήσεις οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε το 

εν λόγω έγκλημα είναι οι εξής :  

• Πότε και πού έγινε η επίθεση; 

• Γιατί βρέθηκε το θύμα στο συγκεκριμένο μέρος; 

• Ποιος ήταν ο δράστης; 

• Σε ποια φυλή ανήκε ο δράστης; 

• Ποιος διάλογος εκτυλίχθηκε μεταξύ τους; 

• Έγινε χρήση απειλών, όπλων ή σωματικής βίας; 

• Ποιες ήταν οι απαιτήσεις του δράστη από το θύμα ; 

• Σε ποιες επιπλέον ενέργειες προέβη ο δράστης; 

                                                 
158 SECASA,2003 
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Πέρα από αυτά, η ίδια φάση περιλαμβάνει και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε το θύμα 

προκειμένου να επιβιώσει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η γνώση αυτών των 

στρατηγικών κρίνεται απαραίτητη για την πρόβλεψη μελλοντικών τρόπων και δυνάμεων 

επιβίωσης. Σε αυτό το σημείο όμως, θα ήθελα να διακρίνω τις στρατηγικές σε αυτές που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του περιστατικού και σε αυτές που αναπτύσσονται από 

το άτομο μετά την πράξη, ως μηχανισμοί άμυνας για την αποφυγή του πόνου. Στην πρώτη 

περίπτωση το άτομο προσπαθεί να επιβιώσει σωματικά και συγχρόνως ψυχολογικά. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι γνωστικές(συγκέντρωση της προσοχής σε μια συγκεκριμένη 

σκέψη, διατήρηση της ψυχραιμίας , απομνημόνευση των λεπτομερειών της πράξης, 

προσευχή), λεκτικές ή συμπεριφορικές(ομιλία, φωνές, ουρλιαχτά, κλάματα) ή φυσιολογικές 

(προσπάθεια αποφυγής ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης ή επιτάχυνση της διαδικασίας. 

  Στη δεύτερη περίπτωση, θύματα που πιθανώς να υποφέρουν από χρόνιο στρες στερούνται 

υποστήριξης ή έχουν κάποια προηγούμενη θυματοποίηση κατορθώνουν λιγότερο 

επιτυχημένα να επιλύσουν τα προβλήματά τους159. Αυτά τα θύματα υιοθετούν πολύ συχνά 

δυσπροσαρμοστικές μεθόδους προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα το στρες τους, χωρίς 

να αναλογιστούν τα περαιτέρω προβλήματα που αυτές επιφέρουν. Οι πιο συνηθισμένες 

μέθοδοι αντιμετώπισης του τραύματος είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί άμυνας, οι οποίοι 

αναπτύσσονται και δρουν ασυνείδητα με σκοπό να προστατεύσουν τον άνθρωπο από το 

άγχος και τις ενοχές. Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς άμυνας που 

αναπτύσσονται μετά από τη βίαιαη σεξουαλική πράξη είναι οι εξής: 

• Άρνηση:το άτομο αρνείται να παραδεχτεί ότι συνέβη το τραυματικό 

περιστατικό. 

• Εκλογίκευση:Η εκλογίκευση λειτουργεί όταν το άτομο δίνει εσφαλμένες αλλά 

κοινωνικά αποδεκτές ερμηνείες για να δικαιολογήσει το περιστατικό π.χ. το 

άτομο θεωρεί ότι προκάλεσε το συμβάν, οπότε δικαιολογημένα του επιτέθηκε ο 

δράστης. 

• Απώθηση: αποτελεί την προσπάθεια του Εγώ να κρατήσει το τραύμα στον 

χώρο του ασυνείδητου, προκειμένου να μη βιώσει τον πόνο που επιφέρει η 

συνειδητοποίησή του160.  

• Ελαχιστοποίηση: το άτομο προσπαθεί να υποτιμήσει τη σοβαρότητα του 

περιστατικού. 

                                                 
159Ochberg,F., 1988  
160 Mαλικιώση-Λοΐζου, Μ.,1999 
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• Απομόνωση /διαχωρισμός: το άτομο διαχωρίζει το συναισθηματικό από το 

γνωστικό στοιχείο μιας ιδέας ή εμπειρίας και ανακαλεί μόνο το γνωστικό. Έτσι 

το άτομο παρόλο που διηγείται τη σχετική εμπειρία , δε βιώνει τη 

συναισθηματική φόρτιση που μπορεί αυτή να προκαλέσει161. 

Πέρα από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς υπάρχουν και άλλες αρνητικές ενέργειες που 

δε συμπεριλαμβάνονται στους υγιείς τρόπους υπέρβασης της κρίσης και είναι οι εξής: 

• Αυξημένη χρήση ή κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, καφεΐνης 

κ.ά.:κάτι τέτοιο ενδέχεται να διώξει πρόσκαιρα τις αναμνήσεις, να αυξήσει την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου και να προκαλέσει υπνηλία, ωστόσο προκαλεί 

περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεραπεύει. Η κατανάλωση αλκοόλ 

καθώς και η χρήση ναρκωτικών μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση, να βλάψει 

την κρίση και τις πνευματικές ικανότητες  του ατόμου, να προκαλέσει 

προβλήματα στις οικογενειακές και φιλικές του σχέσεις ακόμα και να οδηγήσει 

στην αυτοκτονία162. 

• Κοινωνική απομόνωση:Με τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών του, το 

θύμα αποφεύγει ποικίλες καταστάσεις που του προκαλούν φόβο, επιθετικότητα 

ή θυμό. Ωστόσο, και η απομόνωση θα προκαλέσει μετέπειτα τεράστια 

προβλήματα, όπως απώλεια της κοινωνικής υποστήριξης, των φιλικών σχέσεων 

και της οικειότητας, κατάθλιψη και φόβο163. 

• Θυμός:Όπως η απομόνωση έτσι ακριβώς και ο θυμός καταστέλλει δυσάρεστες 

καταστάσεις με την απομάκρυνση των ατόμων του κύκλου του θύματος. 

Ωστόσο, καθώς τα άτομα αυτά απομακρύνονται, χάνεται η υποστήριξη και η 

βοήθεια που αυτά θα τους προσέφεραν στη δύσκολη αυτή φάση της ζωής τους. 

• Υπερβολική εργασία 

• Λήψη βιαστικών αποφάσεων για τη ζωή του (π. χ. αλλαγή εργασίας, 

διαζύγιο) 

Σε αντιδιαστολή προς όλες τις προαναφερθείσες λανθασμένες μεθόδους στις οποίες 

καταφεύγουν τα θύματα σεξουαλικής βίας, θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά τις στρατηγικές 

που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση του τραυματικού γεγονότος. Οι στρατηγικές αυτές 

περιλαμβάνουν:  

• Καταγγελία του γεγονότος στις αρχές 

                                                 
161 Κωσταρίδου- Ευκλείδη,Α.,1999 
162 Loyd Richmond,R.,1997-2006 
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• Ανοιχτή συζήτηση με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συνεργάτες του θύματος 

• Αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης από εξειδικευμένους επαγγελματίες της 

ψυχικής υγείας 

• Διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος σχετικά με τον ύπνο, το φαγητό καθώς και 

την εργασία 

• Αφιέρωση περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων 

• Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κάθε θύμα έχει τους δικούς του ρυθμούς ‘όσον 

αφορά την ανάρρωση από το τραύμα 

• Κατανόηση των πραγματικών συναισθημάτων που βιώνει το ίδιο το άτομο 

• Καταγραφή των εμπειριών του σερ ημερολόγιο ή προσωπικά γράμματα 

• Αναζήτηση εκπαίδευσης , εργαλείων και υλικού που θα ήταν βοηθητικό σε 

περίπτωση που το θύμα είχε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει κατά το βιασμό 

• Ψυχολογική και πνευματική προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας παρόμοιας 

κατάστασης στο μέλλον164 

Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τη συνειδητοποίηση του περιστατικού 

και τον αυτό-καθορισμό του ατόμου ως θύμα. Η έναρξη αυτού του σταδίου σηματοδοτείται 

τόσο από το ίδιο το άτομο, όσο και από τις αντιδράσεις άλλων παραγόντων, όπως το 

σύστημα υγείας, το σύστημα δικαιοσύνης καθώς και το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξής του 

θύματος. Πρώτα πρώτα γίνεται κατανοητό ότι όταν ένα θύμα αντιμετωπίζεται με άσχημη και 

επικριτική συμπεριφορά από το νοσηλευτικό προσωπικό, παρουσιάζει εντονότερα 

συναισθήματα αποπροσωποποίησης και ενοχής. Έπειτα, το έργο της αστυνομίας κρίνεται 

πολύ δύσκολο, αφού η εξονυχιστική εξέταση του θύματος, πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, 

λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος να παρεξηγήσει το άτομο τη διαδικασία της ανάκρισης και 

να θεωρήσει ότι δε γίνεται πιστευτό. Έτσι, αρχίζει να νιώθει μεγαλύτερη ενοχή και να αυτό-

κατηγορείται. Παρόμοιες διαδικασίες τελούνται και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και 

ενδέχεται να επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα. Τέλος, δεν θα έπρεπε να παραλειφθεί και η 

συμβολή του πλαισίου υποστήριξης μέσα στο οποίο βιώνει το άτομο. Η βασική ανάγκη της 

γυναίκας είναι να μιλήσει για το πρόβλημά της και να ακουστεί με κατανόηση .Κάποιες 

οικογένειες αντιδρούν απορρίπτοντας τη γυναίκα, άλλες είναι επικριτικές ιδιαίτερα όταν δεν 

εγκρίνουν τη γενικότερη συμπεριφορά του θύματος, και άλλες αντιδρούν με θυμό. Ωστόσο, 

υπάρχει και η περίπτωση των μελών της οικογένειας που υπερταυτίζονται με το θύμα 
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έχοντας βιώσει παρόμοιες καταστάσεις  και είναι ανίκανα να αναγνωρίσουν τις πραγματικές 

ανάγκες του165. 

  Η τέταρτη και τελευταία φάση της ανάρρωσης περιλαμβάνει τις θεραπείες και τις μεθόδους 

που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση του τραύματος, την απόφαση του δικαστηρίου και 

γενικότερα την εξέλιξη της διαδικασίας της ανάρρωσης του θύματος. Με αυτή την φάση το 

άτομο οδεύει προς την ολοκλήρωση της υπέρβασης της κρίσης του και αρχίζει να κάνει 

σχέδια για μια καινούργια ζωή.     

                                                 
165 SECASA,2003 
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10. Μέθοδοι και τεχνικές θεραπείας 
 
 
Το Σύνδρομο Μετά από τραυματικό Στρες και ειδικότερα το Σύνδρομο Μετά από το Τραύμα 

του Βιασμού αντιμετωπίζεται με ένα πλήθος  θεραπευτικών προσεγγίσεων. Το κοινό σημείο 

όλων των προσεγγίσεων εντοπίζεται στους στόχους τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: τη 

δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας, την προστασία από τις αρνητικές στρατηγικές 

υπέρβασης της κρίσης, την αντιμετώπιση των προβλημάτων μνήμης του θύματος σχετικά με 

το τραύμα, καθώς και τη βελτίωση του τρόπου ζωής του ατόμου166. 

Μερικές από τις πιο διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του 

τραύματος του βιασμού είναι οι εξής: 

• Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Η Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται 

στις επιπτώσεις  των παιδικών βιωμάτων του θύματος  στα συναισθήματα και στη 

λειτουργικότητά του. Είναι γεγονός, ότι η σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου 

βοηθά το δεύτερο να αλλάξει τη ζωή του. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η 

μέθοδος αυτή δεν είναι η πλέον κατάλληλη για τα θύματα βιασμού , λόγω του ότι  η 

εξερεύνηση των πρότερων βιωμάτων του θύματος θα μετατοπίσει την ευθύνη στο 

ίδιο. Η μοναδική εξαίρεση αυτής της περίπτωσης είναι ο ασθενής που πέρα από την 

εμπειρία του βιασμού έχει υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική του 

ηλικία. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι συνεδρίες δεν πρέπει να  

αρχίσουν αμέσως με την εισαγωγή  του ατόμου στην ψυχοδυναμική θεραπεία. 

Αντίθετα η αναδρομή στο παρελθόν του ατόμου καλό θα ήταν να γίνει όταν έχει πια 

ως ένα βαθμό ξεπεράσει  το βιασμό. Πέρα από αυτά, κάνοντας λόγο για την 

φροϋδική άποψη, αξίζει να σημειωθεί και ο ρόλος της μετουσίωσης ως μηχανισμός 

άμυνας απέναντι στο γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που έχουν βιώσει  κάτι 

παρόμοιο συνηθίζουν να δίνουν μαθήματα αυτό-άμυνας σε άλλες γυναίκες ή 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών, 

προκειμένου να κατορθώσουν οι ίδιες να αποβάλλουν το άγχος και τους φόβους τους. 

• Συμπεριφοριστική Προσέγγιση:Κεντρικός άξονας της συμπεριφοριστικής θεωρίας 

είναι η άποψη ότι η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης. Έτσι λοιπόν η 

θεραπεία κάθε αποκλίνουσας συμπεριφοράς εφαρμόζεται και επιλύει τα 

συναισθηματικά προβλήματα του ατόμου που αναπτύσσονται λόγω της 

αποτυχημένης μάθησης αποτελεσματικών τρόπων αντίδρασης σε ορισμένες 
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καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές συμπεριφοριστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται  

κατά τη διαδικασία της θεραπείας ατόμων που έχουν πέσει θύματα βιασμού, είναι η 

ψυχοκατακλυσμική μέθοδος, η συστηματική απευαισθητοποίηση και η 

απευαισθητοποίηση της οπτικής κίνησης. Κατά την ψυχοκατακλυσμική θεραπεία 

εισάγεται ο θεραπευόμενος σε μια κατάσταση προοδευτικής χαλάρωσης και έπειτα 

εκτίθεται ξαφνικά στο ερέθισμα ή την αγχογόνο κατάσταση που τον απασχολεί. Έχει 

αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή περιορίζει το άγχος που προκαλούν στο θύμα οι 

επίμονοι εφιάλτες και οι ενοχλητικές αναβιώσεις του περιστατικού. Ωστόσο, η 

θεραπεία αυτή υστερεί στο ότι δεν παρέχει στα θύματα αυτό που έχουν περισσότερη 

ανάγκη· υποστήριξη. Η συστηματική απευαισθητοποίηση περιλαμβάνει το 

συσχετισμό μιας αντίδρασης ασυμβίβαστης με μια ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία 

είναι αποτέλεσμα μάθησης167. Πιο συγκεκριμένα, το θύμα  εισάγεται σε μια 

κατάσταση προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης επικεντρώνοντας την προσοχή του σε 

μια ιδιαίτερα ευχάριστη σκηνή. Έπειτα, ο ψυχοθεραπευτής ιεραρχεί τις αγχογόνες 

καταστάσεις που προβληματίζουν το άτομο και του ζητά να φανταστεί σκηνές που 

του προκαλούν άγχος, από την λιγότερο απειλητική έως και την πιο απειλητική, ενώ 

συγχρόνως χαλαρώνει168. Τέλος, η θεραπεία της απευαισθητοποίησης της 

οφθαλμικής κίνησης συνίσταται σε μια πολύπλοκη μέθοδο ψυχοθεραπείας που 

συγκεντρώνει πολλά στοιχεία διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και σε 

συνδυασμό με τις κινήσεις των ματιών διεγείρει το σύστημα ροής πληροφοριών στον 

εγκέφαλο169. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου, ο ασθενής ελαττώνει τη 

συχνότητα μεγάλων, ρυθμικών σακκαδικών κινήσεων των ματιών, ενώ επικεντρώνει 

την προσοχή του στην πιο έντονη εικόνα της τραυματικής του ανάμνησης. 

Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο διαρκής περιορισμός του άγχους, η 

αλλαγή της γνωστικής διαδικασίας της μνήμης του θύματος και η μείωση της 

συχνότητας των flashbacks, των επίμονων σκέψεων και των διαταραχών του ύπνου. 

Σύμφωνα με την Shapiro, εμπνεύστρια αυτής της μεθόδου, η διαδικασία αυτή είναι 

πολύ αποτελεσματική από την πρώτη κιόλας συνεδρία. 

• Γνωστική θεραπεία: Στόχος  αυτού του είδους θεραπείας είναι η αλλαγή των 

παράλογων ή λανθασμένων αντιλήψεων, προσδοκιών και εκτιμήσεων του ατόμου. 

Τα θύματα βιασμού ενδέχεται να ευνοηθούν πολύ από τη γνωστική θεραπεία, 
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ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της αυτοενοχοποίησης, των προσβολών άγχους και των 

διαταραχών του ύπνου τους. Μια γυναίκα που νιώθει ενοχές και κατηγορεί τον εαυτό 

της, έχει προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο που ερμηνεύει και εκτιμά αυτό που της 

συνέβη. Επιπλέον , οι προσβολές άγχους συνδέονται με διαστρέβλωση των 

προσδοκιών του θύματος. Όλα αυτά τα προβλήματα επεξεργάζεται και δουλεύει ο 

θεραπευτής με το θύμα σε   γνωστικό επίπεδο. Τεχνικές όπως η αντιμετώπιση μιας 

κατάστασης στη φαντασία του ατόμου (imagery coping) , μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την μείωση της έντασης του άγχους του, και σε συνδυασμό με την χαλάρωση 

υποκαθιστά σκηνές στις οποίες το άτομο αναβιώνει το τραύμα. Μια άλλη τεχνική 

που χρησιμοποιείται είναι η διεκδικητική εκπαίδευση, ιδιαίτερα όταν το άτομο 

αισθάνεται ευάλωτο σε πολλές καθημερινές καταστάσεις.  Αυτό που κάνει το άτομο, 

είναι να φανταστεί τον εαυτό του ως πιο δυναμικό και διεκδικητικό απέναντι  σε μια 

κατάσταση που το φοβίζει, έτσι σιγά - σιγά  αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

μαχητικότητα. 

• Γνωστικό-συμπεριφοριστική θεραπεία: Η θεραπεία  αυτή επιλέγεται από αρκετούς 

θεραπευτές προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενείς τους να αισθανθούν καλύτερα 

και να πετύχουν τους στόχους τους. Η γνωστικό- συμπεριφοριστική προσέγγιση 

βασίζεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων και πράξεων170, 

και βοηθά τα άτομα να απαλλαγούν  από τις παράλογες ιδέες ή στάσεις τους και να 

τις αντικαταστήσουν με λογικές. Οι τεχνικές και οι αρχές που συνιστούν την εν λόγω 

θεραπεία προέρχονται τόσο από τη γνωστική,  όσο και από τη συμπεριφοριστική 

θεραπεία. Κοινή συνισταμένη όλων των τεχνικών,(συστηματική απευαισθητοποίηση, 

εκτεταμένη έκθεση, ψυχοκατακλυσμική μέθοδος), μέθοδος εμβολιασμού τους  στρες 

κ.α)είναι η συστηματική έκθεση σε τραυματικές αναμνήσεις και η γνωστική 

ερμηνεία τους. Η ανάκληση και οπτικοποίηση των φοβικών καταστάσεων βοηθά το 

θύμα να μειώσει σταδιακά το άγχος του171. Γνωστικές τεχνικές όπως η πρόκληση 

αυτόματων σκέψεων μπορεί επίσης να εφαρμοστούν για τη μείωση της ενοχής , του 

φόβου και της κατάθλιψης172. Γενικότερα  , θα λέγαμε ότι όλες οι τεχνικές της 

γνωστικό-συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση 

των φοβικών συμπτωμάτων, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι κάποια από αυτές υπερτερεί 

έναντι των υπολοίπων. 

                                                 
170 New Zealand Association of Councellors,2004 
171Campbell,R.,2001  
172 Campbell,R.,2001  



 74

• Λογικό-θυμική προσέγγιση: Η λογικοθυμική προσέγγιση στηρίζεται στην 

πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες και 

παράλογες δοξασίες   , οι οποίες ,μπορούν να αλλάξουν με έλεγχο των λογικών 

διαδικασιών, της λογικής σκέψης του ατόμου173. Η θεραπεία που βασίζεται στις 

αρχές αυτής της θεωρίας , εφαρμόζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει το θύμα την 

αίσθηση που έχει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει το τραύμα, καθώς και το φόβο 

του ότι οποιαδήποτε στιγμή  κάποιος να του επιτεθεί. Οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται είναι η κατ’ οίκον ανάθεση εργασίας, όπου το άτομο διαβάζει κάτι 

ή βλέπει μια ταινία και εκτίθεται σε περιστάσεις που επιφέρουν αρνητικές 

συναισθηματικές αντιδράσεις (άγχος, ενοχές), καθώς και η συντελεστική μάθηση, 

όπου κάθε επιτυχία του ασθενούς συνοδεύεται από θετική ενίσχυση. 

• Υπαρξιακή προσέγγιση: Οι θεωρητικές αρχές στις οποίες συνοψίζεται η υπαρξιακή 

προσέγγιση είναι οι εξής: 1)ο άνθρωπος υπερέχει του συνόλου των επιμέρους μερών 

του και δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε με την επιστημονική μελέτη μιας  μόνο 

λειτουργίας του 2) οι άνθρωποι υπάρχουν σ’ ένα πλαίσιο και δεν μπορούμε να τους 

κατανοήσουμε από κάποιες λειτουργίες τους που αγνοούν την προσωπική εμπειρία.3) 

Ο άνθρωπος έχει επίγνωση της ύπαρξης και της μη ύπαρξης του και πρέπει να 

κατανοηθεί βάσει των επιπέδων αυτής. 4)Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της 

επιλογής 5) οι άνθρωποι έχουν προθέσεις174. Αυτές οι αρχές της υπαρξιακής 

προσέγγισης μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να ξεπεράσει το θύμα τα 

αισθήματα αβοήθητου και απώλειας ελέγχου που βιώνει και να βρει το νόημα της 

ζωής ακόμη και έπειτα από μια τόσο τραυματική εμπειρία. Το «μούδιασμα» του 

θύματος μπορεί να περιοριστεί μέσω της λήψης πρωτοβουλιών. 

• Φεμινιστική θεραπεία: Οι φεμινιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται 

στα μακροχρόνια συμπτώματα ενοχής, ντροπής και αυτό-μομφής που175  βιώνουν τα 

θύματα βιασμού. Κύριος στόχος αυτής της θεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα 

αυτά να καταλάβουν ότι ο βιασμός είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και όχι αυστηρά 

προσωπικό. 

• Ομαδική θεραπεία: η ομαδική θεραπεία καλύπτει ένα μεγάλο σύνολο προσεγγίσεων 

, οι οποίες συγκεντρώνουν τα άτομα σε ομάδες όπου όλοι μοιράζονται τις εμπειρίες 

και τα βιώματά τους. Η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών , η ενεργητική 

                                                 
173 Μαλικιώση-Λοΐζου,Μ.,1999 
174New Zealand Association of Councellors,2004  
175Campbell,R.,2001   
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ακρόαση και η ψυχολογική υποστήριξη βοηθούν πολύ τα άτομα να ξεπεράσουν τους 

φόβους και το άγχος τους. Επιπλέον, η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία έχει 

εκπαιδευτικό ρόλο, αφού συζητούνται πολλά θέματα κατά τις συναντήσεις και τα 

άτομα ενημερώνονται για πράγματα που τα προβληματίζουν. Πολλές φορές τα μέλη 

της ομάδας εξερευνούν τις μεταξύ τους διαφορές και πειραματίζονται δίνοντας και  

παίρνοντας ανατροφοδότηση και δοκιμάζοντας νέες συμπεριφορές, μέσα σ’ ένα 

ασφαλές περιβάλλον176. 

• Ύπνωση και Υπνοθεραπεία: Η ύπνωση είναι μια άλλη εκδοχή θεραπείας για τα 

θύματα βίαιης σεξουαλικής επίθεσης. Μέσω αυτής της προσέγγισης τα θύματα 

απαλλάσσονται από τους φόβους, το άγχος και την κοινωνική απομόνωση. Ρόλος του 

υπνοθεραπευτή είναι να εισάγει το άτομο σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης 

προκειμένου να αυξήσει τα κίνητρα ή να αυξήσει τα κίνητρα ή να αλλάξει τη 

συμπεριφορά του. 

• Ονειρική εργασία / θεραπεία ονείρων: Η ανάλυση ονείρων αποτελεί μια διαδικασία 

κατά την οποία προάγεται η διορατικότητα και η εμπιστοσύνη του ατόμου στις 

εσωτερικές του δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το όνειρο ή ο εφιάλτης 

είναι μια έκφραση του εσωτερικού κόσμου του ατόμου, που προκύπτει από κάποιο 

βίωμά του. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ποικίλουν. Η ερμηνεία των ονείρων 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία εκτυλίσσεται  ένας διάλογος μεταξύ 

θεραπευτή και θεραπευόμενου, προκειμένου ο δεύτερος να προβεί στους ανάλογους 

συνειρμούς. Μόνο το ίδιο το άτομο μπορεί να καταλάβει  πότε το όνειρό του έχει 

ερμηνευθεί με απόλυτη ακρίβεια. Όπως πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν η θεραπεία 

αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για άτομα που υποφέρουν από διαταραχές ύπνου και 

έχουν εφιάλτες λόγω του τραύματος που βιώνουν έπειτα από μια σεξουαλική επίθεση 

ή ένα βιασμό. Πιο συγκεκριμένα , σε μια έρευνα που διεξήγε ο Dr. Brakow και οι 

συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Ύπνου και Υγείας στο Νέο Μεξικό ανακάλυψε ότι οι 

σεξουαλικώς κακοποιημένες που είχαν υποβληθεί σε αυτή τη θεραπεία   ξαναβρήκαν 

τον ύπνο τους177. Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε περιλάμβανε την εισαγωγή των 

γυναικών στην ονειροπόληση ευχάριστων εικόνων στην ανάκληση κάποιου από τους 

πιο κοινούς εφιάλτες και τέλος στην φαντασίωση μιας διαφορετικής, πιο θετικής 

κατάληξης στο όνειρο αυτό. Η ίδια η διαδικασία επαναλαμβανόταν για είκοσι 

περίπου λεπτά κάθε μέρα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλες οι θεραπευόμενες είχαν όχι 
                                                 
176 New Zealand Association of Councellors,2004 
177 BBC News,2001 
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μόνο λιγότερους εφιάλτες και ποιοτικότερο ύπνο , αλλά και εμφανή περιορισμό 

άλλων συμπτωμάτων της Διαταραχής Μετά από τραυματικό στρες. 

• Παρέμβαση σε κρίσιμες καταστάσεις: Με τον όρο κρίση εννοούμε μια κατάσταση 

αποδιοργάνωσης ή ένα επεισόδιο που έπεται ενός  σημαντικού γεγονότος και απαιτεί 

μεγάλο χρονικό διάστημα  για να αντιμετωπιστεί. Κύριος στόχος αυτού του είδους 

θεραπείας είναι να βοηθήσει το θύμα να ξεπεράσει το τραυματικό περιστατικό, αλλά 

και να το εκπαιδεύσει , ώστε να είναι σε θέση να επιλύει πιθανές μελλοντικές κρίσεις. 

• Θεραπεία μέσω τέχνης: Η τέχνη είναι μια ευκαιρία να έρθει το άτομο σε επαφή με 

το υποσυνείδητό του .Η θεραπεία μέσω τέχνης έχει δύο διαστάσεις ˙ είτε η τέχνη 

λειτουργεί αυτή καθαυτή ως θεραπευτικό μέσο, είτε δρα υποβοηθητικά σε κάποια 

άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η τέχνη ωθεί τα άτομα 

στην έκφραση των πιο ενδόμυχων σκέψεων, συναισθημάτων και προβλημάτων με 

έναν ουδέτερο τρόπο. 

•  Φαρμακοθεραπεία: Η χορήγηση φαρμάκων σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία 

βοηθά το άτομο να ξεπεράσει τα συναισθηματικά του προβλήματα τις διαταραχές 

ύπνου του καθώς και το άγχος που βιώνει. Συνήθως , ο ρόλος των φαρμάκων είναι 

επικουρικός, όταν η ψυχοθεραπεία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συχνά 

χορηγούνται στα άτομα αυτά αντικαταθλιπτικά , τα οποία αλλάζουν τις χημικές 

διεργασίες που  τελούνται στον εγκέφαλο και θεωρείται ότι ευθύνονται για τις 

εναλλαγές της διάθεσης του. Πολλές φορές συνταγογραφούνται φάρμακα για την 

αντιμετώπιση των προσβολών πανικού,  όπως  είναι το Klonopin,το Paxil, το Xanax  

και το Zoloft 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Thomson Healthcare,2004 
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11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 

Ανακεφαλαιώνοντας επιλογικά, θα λέγαμε ότι η παρούσα εργασία διαπραγματεύτηκε 

εκτενώς το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών, που ακόμη και στις 

μέρες μας φαίνεται ότι αποτελεί ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα από το 

γεγονός ότι επιχειρήθηκε να δοθεί μια σφαιρική εικόνα του φαινομένου με την παράθεση 

στοιχείων σχετικά με την επιδημιολογία, τις θεωρητικές προσεγγίσεις , τους εμπλεκόμενους 

και τις περιπτώσεις βιασμού, δόθηκε μεγάλη έμφαση και στις επιπτώσεις του βιασμού, την 

ανάρρωση του θύματος, καθώς και τις θεραπευτικές μεθόδους που συνιστώνται για την 

αντιμετώπιση του τραύματος. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πολλά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν ακόμη  και στις μέρες μας σεξιστικές και ρατσιστικές  αντιδράσεις από 

συγγενείς , φίλους , γνωστούς αλλά και τις ίδιες τις αρχές. Ωστόσο , αυτό που  πραγματικά 

πρέπει να δίνει ένα τόνο αισιοδοξίας στην όλη κατάσταση είναι τα βήματα που έχουν γίνει 

στον τομέα της πρόληψης, της παρέμβασης αλλά και της θεραπείας. Αρκεί να αναλογισθεί 

κανείς, ότι μέχρι το 1970 δεν υπήρχε κανένα Κέντρο παρέμβασης σε κρίσιμες καταστάσεις 

και η απουσία εθνικών ερευνών γύρω από το βιασμό  ήταν παντελής. Αντίθετα, η σύγχρονη  

κοινωνία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και αλλαγές όσον αφορά το θέμα της κατανόησης 

των επιπτώσεων και των αδικιών που επισύρει ο βιασμός. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον 

ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και ακόμα και 

αυτοί που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς απέναντι  τους μπορούν πολύ εύκολα να 

ενημερωθούν ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η αναφορά μου στο θέμα της πρόληψης των 

σεξουαλικών επιθέσεων. Το καλύτερο προληπτικό μέτρο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το 

να έχει κανείς πλήρη επίγνωση των πράξεων και των επακόλουθων του γενικότερου τρόπου 

ζωής του. Γίνεται λοιπόν κατανοητό , ότι μια γυναίκα που κάνει auto-stop, οδηγεί μόνη το 

βράδυ, συνομιλεί με αγνώστους και προβαίνει σε άλλες δραστηριότητες τέτοιου τύπου, 

καθίσταται πιο ευάλωτη σε βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις. Ωστόσο, πολλές γυναίκες 

αρνούνται κατηγορηματικά να αλλάξουν τον  τρόπο ζωής τους, καθώς θεωρούν ότι είναι 

άδικο να δυσχεραίνεται η καθημερινότητά τους λόγω των παράνομων πράξεων κάποιων 

ανθρώπων. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα επιπόλαια και επικίνδυνη στάση, διότι άσχετα από την 

αδικία η απειλή ελλοχεύει. Είναι λοιπόν υποχρέωση τόσο της πολιτείας να διεξάγει κάποιες 

εκπαιδευτικές εκστρατείες για την ενημέρωση του ευρέως κοινού πάνω στο θέμα αυτό, όσο 
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και της κάθε γυναίκας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προφυλάσσεται από τα 

χειρότερα. 

Ενδεικτικά , κάποια μέτρα προφύλαξης που θα μπορούσε να λάβει κάθε γυναίκα ξεχωριστά 

είναι τα εξής: 

• Να τοποθετήσει κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες και  ειδικές κλειδαριές στα 

παράθυρα. 

• Να κλειδώνει  πάντα την εξώπορτα ακόμη και όταν πρόκειται να λείψει για λίγα μόνο 

λεπτά. 

• Να τοποθετήσει σύστημα συναγερμού στο σπίτι. 

• Να τοποθετήσει σταθερό τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρα και να έχει κάποιο κινητό 

τηλέφωνο κοντά στο κρεβάτι της. 

• Να μην ανοίγει ποτέ την πόρτα σε άγνωστα άτομα και να μην αφήνει άγνωστα άτομα 

να μπουν στο σπίτι ακόμη και αν έχουν ανάγκη να τηλεφωνήσουν κάπου. 

• Να χρησιμοποιεί μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματός της και το επώνυμο στον 

τηλεφωνικό κατάλογο ή στο γραμματοκιβώτιο. 

• Να μη δίνει το όνομα και τη διεύθυνση της σε όποιον άγνωστο της τηλεφωνεί. 

• Να τοποθετήσει αυτόματο τηλεφωνητή.  

• Να αφήνει το βράδυ αναμμένα τα εξωτερικά φώτα. 

• Να φροντίζει να ειδοποιεί κάποιο κοντινό της πρόσωπο για το που πάει  και πότε 

πρόκειται να επιστρέψει. 

• Να περπατάει ή να οδηγεί σε πολυσύχναστους και φωτισμένους δρόμους. 

• Όταν πηγαίνει κάπου να μη δείχνει χαμένη και συγχυσμένη. 

• Όταν περπατάει μόνη το βράδυ να κρατάει στα χέρια της κλειδιά, ώστε να 

χρησιμοποιήσει ως όπλο αν της επιτεθεί κάποιος. 

• Να μην σταματάει ποτέ όταν οδηγεί για να πάρει κάποιον από το δρόμο . 

• Να μην κάνει  auto- stop. 
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Στην περίπτωση που τα μέτρα αυτά αποδειχθούν αναποτελεσματικά το άτομο μπορεί με 

άλλους τρόπους να προστατευθεί από ενδεχόμενο βιασμό ή περαιτέρω τραυματισμό. Μια 

έννοια της πρόληψης είναι η ενεργητική αντίσταση. Οι περισσότεροι βιαστές δεν περιμένουν 

ότι το θύμα θα προβάλλει αντίσταση, έτσι λοιπόν όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο 

σαστίζουν και τρέπονται σε φυγή. Φυσικά , αυτό δε συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις , 

αφού δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει κάθε 

βιαστής. Επιπλέον οι γυναίκες φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες με τη 

σωματική μαχητικότητα και τη βία, γι’ αυτό δυσκολεύονται να αντιδράσουν κατά αυτό τον 

τρόπο. Η παρακολούθηση μαθημάτων αυτοάμυνας ή πολεμικών τεχνών θεωρείται μια καλή 

πρόταση για τις γυναίκες που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε δυσκολία. Μια άλλη μέθοδος είναι η παθητική 

αντίσταση. Σ’ αυτή την περίπτωση το θύμα προσπαθεί με την πειθώ και τα λόγια του να 

συγκινήσει το επιτιθέμενο και να τον αποτρέψει από το στόχο του. Κάποιες άλλες φορές το 

θύμα κατορθώνει να κερδίσει χρόνο ώστε να βρει μια λύση εξαπατώντας το δράστη, καθώς 

προσποιείται ότι βρίσκεται σε σοκ ή έχει λιποθυμήσει. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κάθε 

κακοποιημένη γυναίκα, προκειμένου να ακολουθήσει η υπόθεση της τη νομική οδό και να 

της παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοήθεια. Κατ’ αρχάς το θύμα οφείλει να 

κατανοήσει   ότι δεν ευθύνεται γι’ αυτό που του συνέβη και δεν  πρέπει να αποδεχθεί την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων του, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να επισκεφθεί το πλησιέστερα 

αστυνομικό τμήμα ή τον Εισαγγελέα, ώστε να υποβάλλει μήνυση. Από την Αστυνομία ή την 

Εισαγγελία η υπόθεση θα φτάσει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Έπειτα, καλό θα ήταν να 

επισκεφθεί άμεσα κάποιον εφημερεύον νοσοκομείο ή να καλέσει το 166 ώστε να υποβληθεί 

σε εξετάσεις και να μη διστάσει να αναφέρει τα πραγματικά στοιχεία του συμβάντος. Στο 

νοσοκομείο θα γίνει η καταγραφή του περιστατικού στα βιβλία συμβάντων και το άτομο 

μπορεί να ζητήσει έκθεση- πιστοποιητικό από τον αρμόδιο γυναικολόγο. Τέλος, τα θύματα 

βιασμού μπορούν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν δωρεάν 

ψυχοκοινωνική στήριξη και νομικές συμβουλές. 

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι εξής: 

• Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) 

• Γενική Γραμματεία Ισότητας. 



 80

• Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

• Κέντρα Υποδοχής Κακοποιημένων γυναικών σε Αθήνα και Πειραιά  

• Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων  

• Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της Γυναίκας. 
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