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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του φαινομένου του 

βιασμού. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μια επιλεκτική προσέγγιση του φαινομένου, με 

έμφαση στη μυθολογία του και στις αντιλήψεις των αστυνομικών. Αρχικά, αναλύεται ο 

ορισμός του βιασμού και εξετάζεται το φαινόμενο μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή. 

Έπειτα, γίνεται αναφορά και ερμηνεία βασικών σημείων τριών θεωριών του βιασμού 

(φεμινιστική, εξελικτική, συνθετική). Ακολουθεί επεξήγηση των μυθολογιών βιασμού και ο 

τρόπος που η αποδοχή τους επηρεάζει τις αντιλήψεις για τα θύματα βιασμού (γυναίκες και 

άνδρες). Στη συνέχεια γίνεται επέκταση των μυθολογιών του βιασμού στους αστυνομικούς. 

Τέλος, εξετάζεται ο τρόπος που η αποδοχή μυθολογιών βιασμού και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των αστυνομικών επιδρούν στις αντιλήψεις και συμπεριφορές που έχουν για 

τα θύματα, καθώς και στην έκβαση της υπόθεσης του βιασμού.  

 

Λέξεις-κλειδιά: βιασμός, μυθολογίες βιασμού, θεωρίες βιασμού, αντιλήψεις αστυνομικών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Ο βιασμός/σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με κοινωνικό 

χαρακτήρα. Επηρεάζεται από το πολιτισμικό πλαίσιο, τις αρχές, τις αξίες της κάθε κοινωνίας, 

ενώ κατά τις  διαφορετικές ιστορικές περιόδους αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα και νόημα. 

Ο Γενικός-Γραμματέας του ΟΗΕ έχει τονίσει σε ομιλία του, ότι η εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών παραμένει μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις των καιρών μας (United 

Nations, 2006). Ο βιασμός γενικότερα, συμβαίνει κυρίως εις βάρος των γυναικών και 

παρατηρείται σε όλα τα κράτη, στους πολιτισμούς τους, είτε σε περιόδους ένοπλων 

αναταραχών είτε σε καιρό ειρήνης. Διαπράττεται από άγνωστους, γνωστούς ή συντρόφους, 

και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου αυτού. Παρά το γεγονός, ότι 

το γυναικείο φύλο θυματοποιείται πιο συχνά από το ανδρικό, αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη 

ανδρικών θυμάτων βιασμού, που χρήζουν περαιτέρω προσοχής και διερεύνησης. Όταν 

γίνεται λόγος για σεξουαλική κακοποίηση, ο κίνδυνος θυματοποίησης είναι εξίσου υψηλός, 

τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Η διαφορετικότητα των θυμάτων σεξουαλικής 

κακοποίησης, που διαφέρουν ως προς τη σεξουαλική ταυτότητα, το φύλο, την ηλικία, 

καθιστά απαραίτητα τη διερεύνησή του και την εις βάθος ανάλυσή του. Έτσι, η δυνατότητα 

για την καλύτερη κατανόηση του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι θύτες και 

τα θύματα από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και όχι μόνο, γίνεται πληρέστερη. 

     Ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια ο βιασμός έχει αποτελέσει αντικείμενο πληθώρας ερευνών. 

Οι θεωρίες βιασμού προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια που ωθούν κάποιον στο να βιάσει, 

είτε αυτά είναι γενετικά είτε εξελικτικά ή αποτέλεσμα της κοινωνικής διάρθρωσης. Οι 

έρευνες, εκτός από την προσπάθεια επαλήθευσης των θεωριών, συμβάλλουν στη συλλογή 

στοιχείων που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που γίνεται αντιληπτός ο βιασμός. Δίνεται με 

αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα παρατήρησης και καταγραφής των συμπεριφορών που 

έρχονται αντιμέτωποι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν (θύτες - θύματα). 

     Η μελέτη του φαινομένου βιασμού αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο. Ο βιασμός, η σεξουαλική 

κακοποίηση και οι συναφείς τους όροι, κατέχουν τη δύναμη να επισημάνουν συγκεκριμένες 

πράξεις αρνητικά, ενώ αγνοούν και εμμέσως πλην σαφώς καταδικάζουν άλλες. Ενώ, ο 

βιασμός λοιπόν, ως πράξη είναι κοινωνικά κατακριτέος, ωστόσο πολλές φορές το αντικείμενο 

της προσοχής στρέφεται λανθασμένα στα θύματα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των ευρέως 

διαδεδομένων στερεοτυπικών αντιλήψεων και νοοτροπιών, που εμμένουν στα ατομικά 

χαρακτηριστικά του θύματος και καταλήγουν να παραβλέπουν την κακοποίηση. 
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     Ο βιασμός, είναι αποτρόπαιος και ειδεχθής, από τη στιγμή που δεν υφίσταται αμοιβαία 

συναίνεση για τη συμμετοχή στην ερωτική πράξη. Η σχέση μεταξύ θύτη - θύματος 

χαρακτηρίζεται από την άνιση κατανομή δύναμης. Ο ισχυρότερος (θύτης) χρησιμοποιεί 

συνήθως τη βία ως μέσο, για την επιβολή των διάφορων σεξουαλικών ορμών του στο 

υποταγμένο σε αυτόν θύμα. Χωρίς πρόσκληση, κάποιος άγνωστος εισβάλλει και αρπάζει κάτι 

που δεν του ανήκει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ατομικές του ανάγκες, απαξιώνοντας τη 

σημασία της αμοιβαίας ερωτικής πράξης. Μετατρέπεται με αυτόν τον τρόπο, η κατά τα άλλα 

ηδονική συνουσία σε βάναυση και τραυματική εμπειρία για το θύμα. Τουλάχιστον μια στις 

τρεις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν 

Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Posttraumatic Stress Disorder; PTSD), τραυματικό 

σύνδρομο βιασμού, ή άλλες αγχώδεις διαταραχές (Tjaden & Thoennes, 2006). 

     Η απλή ιδέα πιθανής σεξουαλικής θυματοποίησης, είναι αρκετή για να προκαλέσει 

συναισθήματα άγχους, αποστροφής και θυμού στην κοινωνία. Περισσότερο δε στα θύματα 

που έχει διαπραχθεί εις βάρος τους τόσο σωματική κακοποίηση και προσβολή της γενετήσιας 

ελευθερίας τους, όσο και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. 

Δεν προκαλεί επίσης έκπληξη, η άρνηση των θυμάτων για τη συμμετοχή τους σε 

επιστημονικές έρευνες, επειδή ακριβώς δεν επιθυμούν να υποβληθούν στην αναβίωση της 

τραυματικής τους εμπειρίας μέσω της επανειλημμένης ανάκλησής της. Ιδιαίτερα για τα 

εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, που η αποκάλυψή τους συνδέεται με κοινωνικό 

και σεξουαλικό στιγματισμό, αναγκάζοντας πολλές φορές τα θύματα εξαιτίας των 

καταστάσεων να υιοθετήσουν την «ταμπέλα» του θύματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μεταξύ 

άλλων, κυριαρχούν η τάση απόδοσης ευθυνών στα θύματα, η άμβλυνση της σοβαρότητας της 

θυματοποίησής τους, βάση ορισμένων ατομικών χαρακτηριστικών, καθώς και η εκμηδένιση 

των σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων του βιασμού τους. Ο δισταγμός του θύματος 

εντείνεται ακόμα περισσότερο, όταν πρόκειται να εμπλακεί σε νόμιμες διαδικασίες. Οι αρχές 

είναι εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ποινικοποιούν πλέον την τελεσθείσα ή όχι πράξη. Με 

την καταγγελία του βιασμού (αδίκημα κατ' έγκληση) ασκείται πλέον η ποινική δίωξη κατά 

ατόμου ή ατόμων σε συμφωνία πάντα με τα λεγόμενα του θύματος. Η αστυνομική πλέον 

υπόθεση παραγκωνίζει έμμεσα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του θύματος,  σε αναλογία πάντα 

και με την εικόνα που παρουσιάζει το ίδιο το θύμα. Επιπλέον, όταν η πράξη παραμένει 

κρυφή, αποτελεί ατομικό σωματικό και ψυχολογικό μαρτύριο που δεν υποβάλλει το θύμα σε 

επαναλαμβανόμενη παράθεση λεπτομερειών ή στην πιθανή ανεύρεση δικαιολογιών, όπως 

καλείται να κάνει σε μία καταγγελία. Ενώ, με την αποκάλυψη ο προσωπικός αυτός κύκλος 

παύει να είναι πλέον ατομικός, περιλαμβάνει πλέον καινούρια άτομα, νέους φόβους, 
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ανασφάλειες, αλλά και άγνωστες διαδικασίες, που υποβάλλουν άθελα ή ηθελημένα τα 

θύματα σε εκ νέου κακοποίηση. 

     Καθίσταται λοιπόν φανερή η πολυπλοκότητα του φαινομένου του βιασμού, καθώς η 

διερεύνησή του αφορά πολλαπλά ερευνητικά πεδία. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό, μπορεί να 

εξεταστεί, κάτω από διαφορετικό πρίσμα κάθε φορά, εξετάζοντάς το και ως, ένα ξεχωριστό 

κοινωνικό φαινόμενο ή εστιάζοντας στα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στην 

παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται επιλεκτική προσέγγιση του φαινομένου του βιασμού με 

επίκεντρο τη μυθολογία του, που πραγματοποιείται μέσα σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. 

Παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη και λεπτομερής εικόνα των προκλήσεων, των αντιλήψεων 

και των τρόπων συμπεριφοράς που έρχονται αντιμέτωπα τα θύματα βιασμού, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αντιμετώπισής τους από τους αστυνομικούς. Απαραίτητη στην 

προσπάθεια αυτή, είναι η αναφορά και ερμηνεία συγκεκριμένων εννοιών και θεωριών που 

συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του 

περιεχομένου του φαινομένου του βιασμού.  

      

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1 Ορίζοντας το βιασμό 

   

«Άρθρο 336. Βιασμός. 1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και 

άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαμη ή σε ανοχή ή επιχείρηση 

ασελγούς πράξης τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης 

παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.»  

(Ποινικός Κώδικας - Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και Εγκλήματα 

Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής) 

     Ο ορισμός που επιλέγεται για την επεξήγηση μίας έννοιας, είναι υψίστης σημασίας, καθώς 

έχει τη δύναμη να διαμορφώσει το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα για το βιασμό, ο όρος που 

δίνεται επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι κατονομάζουν, βιώνουν, αξιολογούν, κρίνουν 

τέτοια ή παρόμοια περιστατικά και τα εξομοιώνουν με δικές τους προσωπικές εμπειρίες. 

Επιπλέον, ο ορισμός του βιασμού ενέχει, πλήθος παραδοχών για την εξουσία, τον 
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εξαναγκασμό, τη σεξουαλικότητα, την ισότητα, το φύλο και την ηλικία. Σχετικά με το 

βιασμό, η δυσκολία δημιουργίας ενός πλήρους ορισμού που να επεξηγεί και να καλύπτει τις 

παραμέτρους του, ενώ ταυτόχρονα να μην αφήνει κενά προς εκμετάλλευση, είναι φανερή. 

Παρά το γεγονός, ότι οι περισσότεροι ορισμοί που αποδίδονται στο βιασμού και σε σχετικούς 

με αυτόν όρους, περιλαμβάνουν την έννοια της βίαιης μη συναινετικής σεξουαλικής 

συνουσίας, μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει, σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στους ορισμούς, σε αρκετές διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις αναφέρονται, στον καθορισμό 

της συμπεριφοράς, στην απουσία της συναίνεσης, στα εμπλεκόμενα πρόσωπα και στο ποιός 

είναι υπεύθυνος να αποφασίζει, εάν υφίστατο ή όχι η σεξουαλική κακοποίηση/βιασμός.  

     Ο βιασμός θεωρείται ως, ο εξαναγκασμός στο σεξ για τις γυναίκες και η πραγματοποίηση 

σεξουαλικής πράξης για τους άντρες (Hall & Flannery, 1984). Αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

πράξεις, στην πεϊκή-κολπική συνουσία (Russel, 1984). Γενικότερα ο βιασμός περιλαμβάνει, 

τη μη συναινετική σεξουαλική επαφή (Struckman-Johnson, 1988; Veronen & Kilpatrick, 

1983) και την τάση καταπίεσης ενός συντρόφου, περισσότερο από ό,τι επιθυμεί σεξουαλικά 

(Smeaton & Byrne, 1987). Η σεξουαλική κακοποίηση ξεκινά συνήθως από τα χάδια,  τα 

φιλιά ή τα χαϊδέματα (Koss, Gidycz, & Wisniewski, 1987) και καταλήγει  στον εξαναγκασμό 

σε σεξουαλική επαφή (στοματική, κολπική, πρωκτική) (Muehlenhard & Linton, 1987). 

Συνηθίζεται, όταν γίνεται λόγος για βιασμό τα θύματα να είναι γυναικείας ταυτότητας ενώ οι 

θύτες ανδρικής (Russell, 1984). Οι γυναίκες λοιπόν ερωτούνται για τις εμπειρίες τους ως 

θύματα από άνδρες δράστες. Αντίστοιχα οι άνδρες δράστες ερωτούνται για τις εμπειρίες τους 

με γυναίκες θύματα (Koss et al., 1987; Muehlenhard & Linton, 1987). Η προσέγγιση αυτή 

αγνοεί αντίστροφες καταστάσεις, όπου δηλαδή οι γυναίκες εξαναγκάζουν τους άντρες 

σεξουαλικά. Μία τέτοια ετεροφυλοφιλική έννοια της σεξουαλικότητας, αγνοεί τον 

σεξουαλικό εξαναγκασμό στο ίδιο φύλο, καθώς και στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις ζευγαριών. 

Κάποιοι ορισμοί ξεπερνούν αυτόν τον περιορισμό και αναφέρουν ότι η σεξουαλική 

κακοποίηση και ο βιασμός συμπεριλαμβάνουν και τα δύο φύλα (Sorenson et al., 1987).  

     Κατά γενική ομολογία η συναίνεση σε ορισμένες σεξουαλικές δραστηριότητες (π.χ. φιλιά, 

χαϊδέματα) ή μη (π.χ. η συνοδεία στο σπίτι μετά από ραντεβού ή το κάλεσμα στο σπίτι μετά 

από βραδινή έξοδο) δεν συνοδεύεται αυτόματα και με συναίνεση σε άλλες περισσότερο 

προχωρημένες σεξουαλικές πράξεις (π.χ. σεξ στοματικό, κολπικό, πρωκτικό). Ωστόσο, η 

άποψη αυτή, πως δηλαδή το «ναι» σε κάτι σημαίνει «ναι» σε όλα, τείνει να έχει σημαντική 

ισχύ στις αντιλήψεις των δικαστών, των ενόρκων και των εισαγγελέων, καθώς και των νόμων 

σχετικών με το βιασμό που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (“Acquaintance Rape and Degrees 

of Consent: "No" Means "No," but What Does "Yes" Mean?”, 2004). Η συναίνεση έτσι όπως 
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γίνεται αντιληπτή, μπορεί να σχετίζεται με το βιασμό με τον τρόπο που βιώθηκε από το θύμα, 

την ανεπιθύμητη δηλαδή σεξουαλική δραστηριότητα (Sarrel & Masters, 1982; Koss et al., 

1987). Αφορά ακόμα, συγκεκριμένες παραμέτρους στη συμπεριφορά του θύματος, που 

εκφράζονται είτε σωματικά (π.χ. καταβάλλοντας αντίσταση, παλεύοντας) είτε λεκτικά (π.χ. 

κλαίγοντας, κραυγάζοντας, ικετεύοντας) (Alder, 1985). Η συναίνεση σχετίζεται επίσης με τη 

συγκατάθεση σε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας που προέκυψε κατόπιν 

εξαναγκασμού, απειλής βίας ή βίας (Veronen & Kilpatrick, 1983), ή ενόσω το θύμα 

βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών (Koss et al., 1987). Ακόμα, αναφέρεται στον 

οικονομικό εξαναγκασμό, στις λανθασμένες υποθέσεις για τη φύση του σεξ εντός του γάμου 

και στο ρόλο των φύλων (Muehlenhard & Schrag, 1991), παράγοντες που καταπατούν τα 

δικαιώματα του θύματος για τη συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις, εν μέρει εξαιτίας της 

φύσης της κακοποιητικής σχέσης.  

     Σύμφωνα με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο το κατώτερο όριο ηλικίας για συναινετική 

σεξουαλική επαφή ανέρχεται στα 17 και 15 έτη. Συγκεκριμένα το άρθρο 347 του Ποινικού 

Κώδικα ορίζει, πως το κατώτερο όριο ηλικίας για συναίνεση ενός άντρα σε ομοφυλοφιλική 

σεξουαλική επαφή είναι το 17ο έτος. Για τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ατόμων διαφορετικού 

φύλου αυτό το ηλικιακό όριο ορίζεται στο 15ο έτος, όπως αναφέρει το άρθρο 339 του 

Ποινικού Κώδικα (Ποινικός Κώδικας - Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και 

Εγκλήματα Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής). Γίνεται μία φανερή διάκριση 

της σεξουαλικής ταυτότητα, καθώς για την ίδια ακριβώς πράξη (σεξουαλική επαφή με άτομο 

από 15 έως 17 ετών) ένας ομοφυλόφιλος άντρας και ένας ετεροφυλόφιλος έχουν διαφορετική 

μεταχείριση από το νόμο. Ο πρώτος παρανομεί σύμφωνα με το άρθρο 347 και ο δεύτερος δε 

διαπράττει ποινικά κολάσιμη πράξη, καθώς καλύπτεται από το άρθρο 339. Αυτός ο ηλικιακός 

περιορισμός δεν αρκεί για να οριοθετήσει επαρκώς την ηλικία του θύματος. Η Russell (1984) 

δεν χρησιμοποίησε κανένα ηλικιακό κριτήριο. Ανέφερε περιστατικά βιασμού σε ηλικιακούς 

πληθυσμούς ξεκινώντας από τη γέννηση έως και ηλικίες μετά τα εξήντα πέντε.  

     Μελέτες διαφέρουν ως προς το υπεύθυνο άτομο που καλείται να αποφασίζει εάν όντως 

υφίσταται ο βιασμός ή όχι. Η Kelly (1988) παρότρυνε να αφεθεί το περιθώριο να 

χρησιμοποιούν οι γυναίκες τους δικούς τους ορισμούς, αν δηλαδή πιστεύουν πως μια 

εμπειρία εξαναγκαστικού σεξ είναι βιασμός, τότε ορθώς εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. 

Αυτό ενέχει κινδύνους γενίκευσης του περιεχόμενου του όρου, ενώ η απουσία κοινού 

εδάφους ανάμεσα στα διάφορα περιστατικά, καθιστά ακόμα δυσκολότερη την δημιουργία 

ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Οι Burgess και Holmstrom (1976) προτείνουν να αποφασίζει 

το θύμα μαζί με άλλους. Αναφερόμενοι ως άλλοι είναι, οι αρχές, οι ειδικοί σε κέντρα 
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θεραπείας και στις αίθουσες επειγόντων περιστατικών. Μία εναλλακτική προσέγγιση καθιστά 

την απόφαση της χρήσης του όρου «βιασμός» στη δικαιοδοσία των εκάστοτε ερευνητών με 

βάση τη σύγκριση των εμπειριών των συμμετεχόντων σε περιστατικά βιασμού με παρόμοιο 

χαρακτήρα (Koss et al., 1987).  

     Ο ορισμός της έννοιας του βιασμού συμβάλλει στην καθολική αποδοχή του περιεχομένου 

του για την κοινή αντιμετώπιση από τις αρχές και τους ειδικευόμενους φορείς. Ωστόσο, 

αποτελεί απλά έναν όρο, έναν τίτλο, που ουσιαστικά δεν προσφέρει κάτι άμεσα στα θύματα, 

ούτε περιγράφει το βαθμό που βίωσαν τη σωματική και την ψυχολογική κακοποίηση, η οποία 

θα τους ακολουθεί για πάντα. Στις αναλογίες και ερμηνείες της έννοιας του βιασμού, εστίασε 

το ενδιαφέρον της η Chasteen (2001), έτσι όπως παρουσιάζονται από γυναίκες θύματα και 

μη, με τη χρήση καθημερινών εννοιών. Η πλειοψηφία συνέδεσε το βιασμό με την 

καταστροφή του σωματικού και συναισθηματικού εαυτού, με τη βίαιη εισβολή κάποιου που 

παίρνει τα συναισθήματα και τις σκέψεις, τα αλλάζει και δεν επιτρέπει ξανά στο άτομο να τα 

βιώσει με τον ίδιο τρόπο. Η απώλεια περιγράφεται παθητικά, κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο 

και παίρνει κάτι από τον εαυτό, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Χάνεται η προσωπική 

ταυτότητα και παραμένει ένα κατεστραμμένο άδειο κουφάρι από αυτό που ήταν, χωρίς το 

θύμα να έχει κανέναν προσωπικό έλεγχο επί της κατάστασης. Με τη διάπραξη του βιασμού, 

το σώμα του θύματος βρίσκεται πλήρως υπό τον έλεγχο του επιτιθέμενου, συλλαμβάνεται, 

χειραγωγείται, και καταστρέφεται, μονάχα για να παραδοθεί πίσω στο θύμα ως ένα φορτίο 

που πλέον θα το κουβαλά έτσι καθημερινά. Για μερικές γυναίκες, ο βιασμός ισοδυναμεί με 

κλοπή. Όχι κάποια απλή κλοπή, αλλά με μία ένοπλη ληστεία που βίαια και εξαναγκαστικά 

αφαιρεί κάτι πολύτιμο, ανεκτίμητο από το πιο ιερό και ιδιωτικό μέρος που έχει κάποιος. 

Ορισμένες γυναίκες, περιγράφουν το βιασμό ως ένα γεγονός, που ωθεί το άτομο σε μία νέα 

συγκεκριμένη κοινωνική θέση, αυτή του θύματος. Η ένταξη αυτή σε ένα νέο κοινωνικό 

σύνολο, επιδρά άμεσα στις αντιλήψεις και στη συμπεριφορά των άλλων προς το ίδιο το θύμα. 

Το θύμα του βιασμού αποκτά μία νέα κοινωνική ταυτότητα, αποτέλεσμα της εμπειρίας του, 

που παραλληλίζεται με άλλες φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες, όπου στιγματίζεται και 

κρίνεται για τη νέα ιδιότητά του ως θύμα, ανεξάρτητα από την προηγούμενη κοινωνική 

ταυτότητα που κατείχε. Ο βιασμός συνδέθηκε και από ένα μικρό μέρος γυναικών με το 

αίσθημα της προδοσίας. Παρουσιάστηκε, ως την πίεση να εισέλθει κάποιος σε μία σχέση, όχι 

πάντα με τη βία, μόνο για να εξαπατηθεί και να προδοθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

Αυτού του είδους η προδοσία συνήθως εμφανίζεται στις αφηγήσεις γυναικών που 

θεωρούνται υπαίτιες για ό,τι τους συνέβη. Ο βιασμός παρουσιάζεται ουσιαστικά ως προδοσία 

στα πλαίσια μίας σχέσης εμπιστοσύνης, που δεν συμβαίνει από κάποιο άγνωστο άτομο αλλά 
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από γνώριμο. Ο δράστης θεωρείται κάποιος που γνωρίζει το θύμα, έχει την εμπιστοσύνη του 

την οποία εξαπατά και καταλήγει να την εκμεταλλεύεται προκαλώντας τη βλάβη. 

     Όποιος ορισμός και αν επιλεχθεί, το γεγονός ότι ο βιασμός παραμένει έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει αδιασάλευτο. Η 

σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί μία διαχρονική μάστιγα με βαθιές ρίζες χωρίς άμεση και 

εφαρμόσιμη αντιμετώπιση για την πάταξή της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 

 

1.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή  

 

    Η διαχρονική φύση του φαινομένου του βιασμού δυσκολεύει τη δημιουργία ενός καθολικά 

αποδεκτού ορισμού. Η αναφορά στις επιδράσεις των χρονολογικών μεταβολών που 

επιδέχθηκε το περιεχόμενο της έννοιας βιασμού σε συνδυασμό με το πλαίσιο ποινικοποίησής 

του, συμβάλλουν στην απεικόνιση κρίσιμων κοινωνικών διαστάσεων, όπως της ισότητας, 

στην προκειμένη περίπτωση δε της ανισότητας των δύο φύλων. 

    Η σεξουαλική επιθετική συμπεριφορά κατά των γυναικών δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. 

Οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι περιγράφουν το βιασμό ως μέρος μίας κοινωνικής 

συμπεριφοράς, που η εμπειρία και το νόημά της μεταβάλλονται  ανάλογα με τη χρονολογική 

περίοδο και τα χαρακτηριστικά του θύματος (Sanday, 1981). Η ποινικοποίηση του ως πράξη, 

εντοπίζεται έως και δύο χιλιετίες νωρίτερα, ενώ ο ορισμός του προσαρμόζεται στο εκάστοτε 

πλαίσιο, σε συμφωνία πάντα με την αντίληψη της κοινωνίας περί σεξουαλικής ηθικής. 

Ανατρέχοντας σε διάφορες ιστορικές περιόδους πολλών πολιτισμών προκύπτει, ότι ναι μεν οι 

γυναίκες ανέκαθεν θυματοποιούνταν σεξουαλικά, αλλά διάφερε σημαντικά ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους (Brownmiller, 1975/1993). Το ποινικό δίκαιο ανά καιρούς εμφανίζεται 

στενά συνυφασμένο με τις κοινωνικές αντιλήψεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στην 

προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων και κοινωνικών παραμέτρων της εκάστοτε χρονικής 

περιόδου. Οι θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες μίας κοινωνίας σχετικές με τη 

σεξουαλικότητα και την αποδεκτή συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένες με τη γυναικεία 

φύση και ταυτότητα. Πράξεις που θεωρούνται ανήθικες και εγκληματικές, ενδέχεται να 

υποστούν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης και αναγνώρισης τους. Ωστόσο, οι μεταβολές 

που εντοπίζουν και κατονομάζουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες (Eriksson, 2010). Ιστορικά, η προστασία της γυναικείας τιμής και 

αξίας σύμφωνα με τους άνδρες, θεωρήθηκε εφικτή μονάχα μέσω της  επιβολής της αγνότητας 

και της μονογαμίας. Έγκλημα διαπραγμένο κατά του γυναικείου σώματος μετατρεπόταν 



12 
 

αυτόματα σε ένα έγκλημα κατά της ανδρικής περιουσίας. Οι γυναίκες αντιμετωπιζόταν ως 

ιδιοκτησία και ο βιασμός ως ποινικό αδίκημα, που όταν γινόταν αντιληπτός από τον 

πατριαρχικό πατέρα το θεωρούσε, ως μία οικονομική απώλεια εν δυνάμει της προσωπικής 

του επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αφαίρεση της παρθενίας ισοδυναμούσε με 

υπεξαίρεση και σημαντική οικονομική ζημία, καθώς η τιμή που αντιστοιχούσε στη κόρη του 

στην αγορά για την ανεύρεση κατάλληλου άντρα για παντρειά δεν είχε πλέον αντίκρισμα 

(Brownmiller, 1975/1993). Η στάση αυτή πρωτοεμφανίστηκε και γραπτώς περίπου πριν από 

τέσσερις χιλιάδες χρόνια (1750 π.Χ.)  στην αρχαία Βαβυλώνα με τον Κώδικα του 

Χαμουραμπί που περιλάμβανε τον πρώτο νόμο απαγόρευσης του βιασμού (Brundage, 1987). 

Σε κοινωνίες όπως η Βαβυλώνα και η Ασσυρία, η σοβαρότητα της ποινής για την παράβαση 

εξαρτιόταν από την οικογενειακή κατάσταση του θύματος, δηλαδή εάν το θύμα ήταν 

παντρεμένο, ανύπαντρο ή εν χηρείᾳ. Δε γίνεται λόγος για συναίνεση σε αυτό το πλαίσιο, 

οριοθετείται μόνο η πράξη, εάν συνιστά βιασμό ή μοιχεία. Η γυναικεία συναίνεση 

υποβιβάζεται και παίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με την κοινωνικά αποδεκτή ταυτότητα 

(Eriksson, 2010). Κατά συνέπεια, ο βιασμός μίας παρθένου ήταν ένα οικονομικό ζήτημα, 

έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, που απαιτούσε την κατάλληλη αποζημίωση, οικονομική ή 

αποκατάσταση της κόρης. Ο βιασμός μίας παντρεμένης γυναίκας θεωρείτο ως δικαιολογία 

για την αποφυγή εκτέλεσης για μοιχεία, ενώ δεν υφίστατο συζυγικός βιασμός, εφόσον ο 

σύζυγος είχε πλήρη δικαιώματα και πρόσβαση στη γυναίκα του (Dripps, 1992).  

     Εξετάζοντας την αρχαία Ελληνική μυθολογία, γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη περιστατικών 

βιασμών των γυναικών και της νεολαίας, κυρίως από τους θεούς, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η αναφορά περιορίζεται στο Δία. Ο Δίας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ελληνική 

κοινωνία και πασίγνωστος για τις αναρίθμητες σεξουαλικές επαφές του με θνητούς, που 

πραγματοποιούσε αλλάζοντας τη μορφή του του σε ζώα ή φαινόμενα. Ο πιο γνωστός, ίσως, 

μύθος βιασμού είναι αυτός της Λήδας, όπου ο Δίας πήρε τη μορφή ενός κύκνου, την 

παρέσυρε και ερωτοτρόπησε μαζί της, αποκτώντας μάλιστα και δύο παιδιά (Apollodorus, 

1998). Παρόμοια, ο Δίας γοητευμένος από την ομορφιά και αρετή της Αλκμήνης, πήρε τη 

μορφή του συζύγου της που απουσίαζε, την παραπλάνησε και κοιμήθηκε μαζί της για τρείς 

ολόκληρες νύχτες, συνεύρεση που οδήγησε στη γέννηση του Ηρακλή (Apollodorus, 1998). 

Τη μορφή μυστηριώδους, χρυσής βροχής επέλεξε να πάρει ο Δίας για να συνευρεθεί με την 

πανέμορφη Δανάη, που κυλώντας από την οροφή στον κόλπο της τη γονιμοποίησε (Μπέκος, 

2007). Τα θύματα του Δία δεν περιοριζόταν μονάχα στο γυναικείο φύλο. Ο Δίας σαγηνεύτηκε 

επίσης και από ένα αγόρι, τον Γανυμήδη, που ήταν ο ομορφότερος από τη φυλή των 

ανθρώπων, αφού μεταμορφώθηκε σε αετό τον άρπαξε και τον μετέφερε στον Όλυμπο 
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προσφέροντάς του αθανασία και αιώνια ζωή, ως οινοχόο των θεών (Ομήρου Ιλιάδα, χ.χ.). Το 

κάλλος με άλλα λόγια ήταν πολύ ελκυστικό και δελεαστικό για να αντισταθεί κάποιος και 

αυτός με την περισσότερη δύναμη και υψηλότερη κοινωνική θέση, στην ελληνική μυθολογία 

οι θεοί, το αποκτούσαν με οποιοδήποτε πιθανό μέσο. 

      Όμοια με τη Βαβυλώνα, υπό το Ρωμαϊκό Δίκαιο με το νόμο raptus1, ο βιασμός  

θεωρούνταν ως έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας του πατέρα ή συζύγου του θύματος. Μοναδικό 

ενδιαφέρον του κοινού για την τιμωρία, ήταν η ρύθμιση των ανταγωνιστικών συμφερόντων 

των ανδρών για τον έλεγχο της σεξουαλικής πρόσβασης στις γυναίκες (Borkowski, 1994). 

Στη μεσαιωνική Αγγλία συνεχίζεται να υφίσταται ο νόμος raptus, με τη διαφορά ότι 

τιμωρούσε ενιαία το βιασμό και την απαγωγή. Δεδομένου ότι ο βιασμός και η απαγωγή 

χρήζουν ίσης μεταχείρισης, η εκτίμηση των επιπτώσεων για διάφορες καταστάσεις, 

παρέμβασης του νόμου και των μελών της κοινωνίας είναι δύσκολη. Αυτό όμως, δημιουργεί 

μεγάλη σύγχυση για τη μεσαιωνική κοινωνία όσον αφορά τις έννοιες της συγκατάθεσης και 

του βιασμού. Δύο ιστορίες, της Λουκρητίας και της Ελένης της Τροίας, που ήταν ιδιαιτέρως 

δημοφιλείς το Μεσαίωνα αντικατοπτρίζουν τη σύγχυση αυτή, έτσι όπως περιγράφονται από 

τη Saunders (2001). Και οι δύο ιστορίες καταλήγουν στην πτώση ενός έθνους ως αποτέλεσμα 

των κοινωνικών επιπτώσεων του βιασμού και εμπλέκουν αντιθετικά στοιχεία των ιδιωτικών 

και δημοσίων σχέσεων, της δύναμης και της συναίνεσης, της ντροπής και της τιμής, της 

ταλαιπωρίας και της επιθυμίας. Ο βιασμός της Λουκρητίας που ακολουθήθηκε από την 

αυτοχειρία της, αγγίζει ανησυχίες σχετικά με την έννοια της αγνότητας και της συναίνεσης 

μεταξύ των γυναικών. Ενώ, η ιστορία της Ελένης της Τροίας, εστιάζει περισσότερο στην 

απαγωγή, δεν εγείρει θέματα αγνότητας αλλά επικεντρώνεται στην ιδιοκτησία, συγκεκριμένα 

στα δικαιώματα των ανδρών στις συζύγους και στις κόρες τους. Οι δύο διαφορετικές αυτές 

κατηγοριοποιήσεις, του βιασμού και της απαγωγής, που ενέπιπταν στον ίδιο νόμο, 

συνέβαλλαν στον τρόπο αντιμετώπισης του βιασμού στη μεσαιωνική περίοδο.     

     Προς όφελος, και ενδεχομένως απογοήτευση, των ανθρώπων που ζούσαν στο Μεσαίωνα 

υπήρχε και ένα δεύτερο σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο υπόκειντο, αυτό του Κανονικού 

Δικαίου θεσπισμένου από την εκκλησιαστική αρχή. Είχε αποκλειστική δικαιοδοσία σε 

θέματα αναφορικά με τα εκκλησιαστικά μυστήρια, όπως αυτό του γάμου και της 

εξομολόγησης, αλλά και των σεξουαλικών πράξεων και δραστηριοτήτων (Gourlay, 1996). Σε 

αντίθεση με την αυξανόμενη έμφαση στην ιδιοκτησία από το κοσμικό δίκαιο, το 

εκκλησιαστικό δίκαιο όρισε ως επίμαχο περιουσιακό ατομικό στοιχείο την αγνότητα, που 

                                                           
1 Raptus είναι λατινική λέξη με σημασία κατάσχεση ή αρπαγή, που προέρχεται από το απαρέμφατο 

rapere. 
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ίσχυε μόνο για το βιασμό και την απαγωγή άγαμων παρθένων, συνήθως για το σκοπό του 

γάμου (Saunders, 2001). Και στις δύο περιπτώσεις οι νόμοι και τα δικαστήρια ενδιαφέρονταν  

περισσότερο για την προστασία των ανδρών από τις ψευδείς κατηγορίες, παρά για την 

απονομή δικαιοσύνης για τις γυναίκες, εκτός των περιπτώσεων που υπήρχαν ακράδαντα 

αποδεικτικά στοιχεία που υποδείκνυαν, πως όντως συνέβη ο βιασμός (Gourlay, 1996). 

     Στο επίπεδο του δημόσιου διεθνούς δικαίου, ακόμα και μέχρι πρόσφατα η απαγόρευση της 

σεξουαλικής βίας αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη, είτε από το διεθνές δίκαιο, είτε από το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Στη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 ο βιασμός παρουσιάζεται 

ως πρόκληση βλάβης της τιμής μιας γυναίκας και όχι ως πράξη κατά της σωματικής 

ακεραιότητας ή της αυτονομίας του ατόμου (Uhler et al., 1958). Η πολιτιστική και νομική 

έννοια του βιασμού έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία σαράντα χρόνια, κυρίως ως 

αποτέλεσμα πολλών αλληλένδετων κοινωνικών δυνάμεων (Best, 1999). Ταυτόχρονες 

κινητοποιήσεις από κοινωνικά κινήματα για τα ίσα δικαιώματα των θυμάτων, η επέκταση του 

κύρους των θεραπευτών και η γενική ανησυχία προς αποφυγή της επίρριψης ευθυνών στα 

θύματα, συνέβαλλαν σε μία νέα πολιτισμική ιδεολογία αναφορικά με τον υψηλό κίνδυνο των 

σεξουαλικών επιθέσεων και τις επιπτώσεις του στα θύματα (Best,1999). 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1 Θεωρίες βιασμού 

 

     Ο βιασμός και οι συναφείς με αυτόν εξαναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις, όπως έχει 

προαναφερθεί, εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε πολιτισμό, καθ’όλη τη διάρκεια της 

καταγεγραμμένης ιστορίας. Πολυάριθμες θεωρίες έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν τις 

αιτίες του βιασμού, καθώς και να διαμορφώσουν αποτελεσματικά σχέδια για την πρόληψη 

των σεξουαλικών επιθέσεων. Η σοβαρότητα του βιασμού και οι καταστροφικές επιπτώσεις 

για τα θύματά του, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναφοράς και αναγνώρισης αυτών των 

θεωριών. Οι θεωρίες αυτές παρέχουν τη βάση ερμηνείας των συμπεριφορών και αντιλήψεων 

που σχετίζονται με το βιασμό και μπορούν να αποτελέσουν την πηγή για άμεσα εφαρμόσιμες 

πρακτικές προς όφελος τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών. Ωστόσο, με το 20 έως 25% 

των γυναικών να έχουν πέσει θύματα βιασμού ή απόπειράς του (Resnick et al., 1993), και 

τουλάχιστον το 17%  των γυναικών να κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν σε κάποια περίοδο 

της ζωής τους (Koss et al., 1987), πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ο βιασμός είναι 
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αδύνατο έως ακατόρθωτο να εξαλειφθεί πλήρως, αλλά μπορεί να μειωθεί, εάν ληφθεί σοβαρά 

υπόψη από την κοινωνία. Οι παρακάτω θεωρίες συμβάλλουν στην εντατικοποίηση του 

διαλόγου αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και συνεισφέρουν μία πληρέστερη 

κατανόηση του βιασμού. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα πρόληψης και παρέμβασης στα θύματα με σκοπό την αποφυγή δευτερογενούς 

θυματοποίησης. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται αναφορά σε τρεις βασικές θεωρίες 

του βιασμού: στη φεμινιστική θεωρία, στην εξελικτική θεωρία και στη συνθετική 

(βιοκοινωνική) θεωρία. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην απλή, ακριβή περιγραφή των 

θεωρητικών θέσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, χωρίς την εις 

βάθος κριτική ανάλυσής τους. Ο στόχος είναι απλά να περιγραφεί ο τρόπος που μερικοί 

επιστήμονες ερμηνεύουν διάφορες έννοιες σχετικές με το φαινόμενο του βιασμού. 

 

2.2 Φεμινιστική θεωρία 

 

     Αυτό που αποτέλεσε τη βάση για τη γέννηση της φεμινιστικής θεωρίας περί βιασμού ήταν 

οι τρέχουσες ψυχαναλυτικές και ψυχιατρικές θεωρίες και μέθοδοι που επικράτησαν κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Τα δύο αυτά μοντέλα, έβλεπαν το βιασμό ως μια πράξη 

σεξουαλικής απόκλισης, που πηγάζει περισσότερο από τις εσωτερικές δυνάμεις που 

δραστηριοποιούν και ωθούν το δράστη, παρά από εξωτερικές καταστάσεις και γεγονότα που 

συμβαίνουν έξω από αυτόν (Groth & Burgess, 1977). Παρήχθησαν έτσι, τα θεμέλια για 

επαναπροσδιορισμό του βιασμού ως μια πράξη καθαρά σεξουαλικής φύσεως χωρίς να δίνουν 

έμφαση στη βία (Donat & D’Emilio, 1992). Έγινε με αυτόν τον τρόπο, η ιατρικοποίηση του 

βιασμού, θεωρώντας τους βιαστές ως διαταραγμένα ψυχολογικά άτομα, που εξέφραζαν 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, με κύριο στόχο την παροχή θεραπείας, ώστε να επανέλθουν σε 

«φυσιολογικές συμπεριφορές», που χαρακτήριζαν τους «φυσιολογικούς» άντρες της εποχής 

(Scully, 1990). Ο δράστης παρουσιάζεται ως σεξουαλικά ψυχοπαθής, που δεν μπορεί να 

ελέγξει και να συγκρατήσει τις σεξουαλικές ορμές του, με αποτέλεσμα να επιτίθεται στο 

αντικείμενο του πόθου του (Donat & D’Emilio, 1992).  Η έρευνα στράφηκε στον εντοπισμό 

και στην ερμηνεία των ιατρικών συμπτωμάτων, που υποκινούσαν τα πραγματικά κίνητρα του 

βιαστή, όπως τα παιδικά τραύματα, η κακή ανατροφή και οι σχέσεις με τους γονείς, οι 

καταπιεσμένες ομοφυλοφιλικές ή σεξουαλικές τάσεις, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, και 

γενικότερα οποιεσδήποτε διαφορές μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του ως 

«μη φυσιολογική» (Bryden & Grier, 2011). Παρά τις αμέτρητες προσπάθειες εντοπισμού της 
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κλινικής αιτίας πίσω από το βιασμό, οι βιαστές, συχνά, δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 

από τους μη βιαστές, ενώ αναφέρεται πως λιγότερο από το 5% αυτών βιώνουν ψυχωτικό 

επεισόδιο κατά τη διάρκεια της τέλεσης της πράξης (Abel, Becker, & Skinner, 1980). Κέντρο 

προσοχής λοιπόν γίνεται ο δράστης, έχοντας μειωμένη ευθύνη των πράξεών του, δεδομένου 

ότι θεωρείται ανίκανος να ελέγξει τις πλέον παθολογικές ορμές του. Με τη μετατροπή του 

βιασμού σε σεξουαλικό αδίκημα, αυτομάτως η προσοχή στρέφεται και στη σεξουαλικότητα 

του θύματος, με το σεξουαλικό ιστορικό του να γίνεται αντικείμενο προσοχής και να 

διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τις αρχές και την 

κοινωνία. Η βαρύτητα απόδειξης της κακοποίησης αναλογεί εξ ολοκλήρου στο θύμα, που 

εκτός από τα φανερά φυσικά αποδεικτικά στοιχεία χρειάζεται και τις μαρτυρικές καταθέσεις 

που να συμπληρώνουν και να υποστηρίζουν τα λεγόμενά του (Bevacqua, 2000). 

     Καθώς οι γυναίκες μετά τη δεκαετία του 1960 άρχισαν να εισέρχονται στο χώρο εργασίας 

και να κοινωνικοποιούνται, συνειδητοποίησαν, πως οι ατομικές τους ανησυχίες, φοβίες και οι 

προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με το βιασμό ήταν κοινά αποδεκτές, ότι δηλαδή δεν 

αποτελούσαν μεμονωμένα περιστατικά. Οι γυναίκες είχαν πλέον λόγο να αμφισβητήσουν την 

κοινωνική καταπίεσή τους, ενώ αναγνώρισαν τον πολιτικό χαρακτήρα της προσωπικής 

αδικίας που βίωναν (Donat & D’Emilio, 1992). Εντοπίστηκε η προέλευση του βιασμού, όχι 

ως μορφή αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αλλά ως αποτέλεσμα μιας κουλτούρας βιασμού με 

κύριο σκοπό την παράβλεψη και δικαιολόγηση της βίας κατά των γυναικών (McPhail, 2015). 

Το φεμινιστικό κίνημα υποστηρίζει, πως η σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών 

ενθαρρύνεται από τα μαθημένα σενάρια φύλου που παρουσιάζουν την αντρική 

σεξουαλικότητα ως επιθετική και τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως παθητική. Έτσι, 

δημιουργείται μία κουλτούρα βιασμού που προωθεί το γυναικείο βιασμό από άντρες οι οποίοι 

πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με  αυτούς που επιλέγουν να μην τα 

υιοθετούν (Scully, 1990). 

     H Brownmiller (1975/1993) ήταν ουσιαστικά η πρώτη που έφερε στην επιφάνεια τη 

φεμινιστική οπτική της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών, μέσα από το βιβλίο της 

“Against our Will”, που αποτελεί ορόσημο φεμινιστικό κείμενο. Επιβεβαίωσε τη σχέση 

μεταξύ της σεξουαλικής κακοποίησης και του φόβου των γυναικών και υποστήριξε ότι ο 

βιασμός είναι μία άσκηση εξουσίας που η λειτουργία του «δεν είναι τίποτα περισσότερο ή 

λιγότερο από μία συνειδητή διαδικασία εκφοβισμού με την οποία οι άνδρες κρατούν όλες τις 

γυναίκες σε μία κατάσταση φόβου» (p.15). Μεγάλο μέρος των φεμινιστικών θεωριών 

υποστηρίζουν αυτή την παραδοχή, πως δηλαδή το φαινόμενο τόσο της σεξουαλικής 

καταπίεσης όσο και του βιασμού πηγάζουν, όχι τόσο από τη λαγνεία των θυτών, αλλά 
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περισσότερο από μια ενδόμυχη ισχυρή επιθυμία να ασκήσουν υπέρμετρο έλεγχο πάνω στο 

γυναικείο φύλο. Επιπρόσθετα, το κοινωνικό φαινόμενο του βιασμού, έτσι όπως αυτό 

εμφανίζεται και προβάλλεται στα πλαίσια της κοινωνίας αποτελεί περισσότερο μια πράξη 

βίας παρά μια καθαρά σεξουαλική πράξη. Ειδικότερα, η δύναμη των ανδρών που υπερτερεί 

αυτή των γυναικών, χρησιμοποιείται ως μέσον εκμετάλλευσης που αποσκοπεί στην 

κυριαρχία των γυναικών και του γυναικείου φύλου (Malamuth, 1996). Το ανδρικό φύλο, στο 

σύνολό του, έχει δημιουργήσει την ιδέα της πατριαρχικής κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας 

εκείνο κατέχει αυτό τον απόλυτο έλεγχο. Οι άνδρες συνηθίζουν έτσι να εκδηλώνουν 

συμπεριφορές, οι οποίες τους εξασφαλίζουν τη διατήρηση του ελέγχου, που επιτυγχάνεται 

συνειδητά καθώς και πολλές φορές, ασυνείδητα (Muelenhard, Danoff-Burg, & Powch, 1996). 

Ασφαλώς, οι άνδρες λόγω της σωματικής τους διάπλασης, της μυϊκής τους δύναμης και του 

αναπαραγωγικού τους συστήματος είναι ευκολότερο να διαπράξουν βιασμό σε σχέση με τις 

γυναίκες. Μάλιστα, οι άνδρες από πολύ μικρή ηλικία, συνήθως, μαθαίνουν από τους γονείς 

τους, από την κοινωνία αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το σεξ αποτελεί ένα 

μέσω που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν και να κυριαρχήσουν το 

γυναικείο φύλο (Brownmiller, 1975/1993). 

     Το φεμινιστικό αυτό κίνημα αποτέλεσε πηγή πολλών νέων ριζοσπαστικών και 

επαναστατικών ιδεών για την εποχή του και χάραξε μία νέα πορεία στην αντίληψη του 

βιασμού. Με τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του βιασμού, ως οποιαδήποτε παραβίαση 

εις βάρος του γυναικείου φύλου, χωρίς την πρότερη λήψη συναίνεσης, το φεμινιστικό ρεύμα 

έθεσε καίρια ζητήματα.  Για πρώτη φορά γίνεται λόγος σχετικά με τις διάφορες μορφές 

εμφάνισης του βιασμού (π.χ. εντός γάμου, από κάποιον γνωστό ή από το συνοδό σε 

ραντεβού), καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο φανερό, ότι κάθε γυναίκα αποτελεί πιθανό θύμα 

βιασμού και πως κάθε άνδρας ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών και κοινωνικού κύρους είναι 

ικανός να διαπράξει βιασμό (Brownmiller 1975/1993; Burgess & Holmstrom, 1974). Έτσι, η 

κρίση του βιασμού επικεντρώθηκε στην οπτική γωνία του θύματος και όχι στη μέχρι πρότινος 

αντιληπτή από τον ανδρικό πληθυσμό με ξεπερασμένες αντιλήψεις σχετικά με την απώλεια 

της αγνότητας. Αντ' αυτού η προσοχή στράφηκε στη συναίνεση, ως βασικό στοιχείο για την 

απόδειξη του βιασμού, με την προφορική συναίνεση να έχει πλέον κεντρικό ρόλο, όπως 

φαίνεται και από το γνωστό σύνθημα “No means no - Όχι σημαίνει όχι” (Chasteen 2001). 

Εκπρόσωποι του φεμινισμού, στράφηκαν και στη μελέτη γυναικείων θυμάτων βιασμού, 

τεκμηριώνοντας τις καταστροφικές συνέπειές του, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από το 

“σύνδρομο τραύμα του βιασμού” (rape trauma syndrome) (Burgess & Holmstrom, 1974). Το 

εν λόγω σύνδρομο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διαταραχές στην ομαλή σωματική, 
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συναισθηματική, γνωστική και διαπροσωπική συμπεριφορά και είναι αποτέλεσμα του 

ψυχολογικού τραύματος του βιασμού, με τις περισσότερες περιπτώσεις να απαιτούν χρόνια 

ψυχολογική υποστήριξη. Η ανάδειξη του βιασμού ως σύνηθες φαινόμενο χωρίς διακρίσεις 

και με τις χρόνιες επιπτώσεις του, αποτέλεσε για τους υποστηρικτές της φεμινιστικής δράσης 

τη βάση για τη δημιουργία ειδικών κέντρων. Κύριο έργο τους ήταν η παροχή πληροφοριών 

για θέματα σχετικών με το βιασμό και υπηρεσίες εκπαίδευσης, πρόληψης, ενημέρωσης, 

κατάρτισης και υπεράσπισης στους ενδιαφερόμενους θύματα ή μη (Bevacqua, 2000). 

     Μεταγενέστερες φεμινιστικές θεωρίες εξέτασαν το βιασμό υπό διαφορετικό πρίσμα. Η 

MacKinnon (1989) προσέγγισε το βιασμό με την οπτική, ότι το σεξ και η βία είναι αμοιβαία 

αλληλοσυνδεόμενες και όχι αντικρουόμενες. Ο βιασμός αποτελεί συνέχεια των 

ετεροφυλοφιλικών σχέσεων όπου η γυναικεία υποταγή διασφαλίζεται και η βία παίρνει 

ερωτική μορφή. «Οι άντρες προτείνουν και οι γυναίκες διαθέτουν» (p. 174). Υπάρχουν  

παρόμοια στοιχεία μεταξύ της συναινετικής συνουσίας και του βιασμού, όπου εμφανίζονται 

στην ίδια τη σεξουαλική πράξη αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα. 

     Η Scully (1990)  ανέδειξε την κοινωνική πλευρά του βιασμού. Υποστήριξε, ότι ο βιασμός 

είναι αποτέλεσμα πολλαπλών πολιτιστικών παραγόντων, αποτελεί μία μαθημένη 

συμπεριφορά που προσδίδει περισσότερο ανδρισμό, τουλάχιστον έτσι όπως πιστεύουν και 

αναδεικνύουν οι δράστες. Ο βιασμός λοιπόν, δεν αποτελεί αποκλίνουσα συμπεριφορά αλλά 

αποδεκτή αρσενική συμπεριφορά που σχετίζεται με τα κυρίαρχα σενάρια για την 

αναπαραγωγή της αρρενωπότητας.  

     Αυτό που καθίσταται φανερό από τις διάφορες φεμινιστικές θεωρίες έρχεται σε συμφωνία 

με τα λεγόμενα της Brownmiller (1975/1993) ότι  «ο βιασμός μπορεί να εξαλειφτεί, όχι μόνο 

να ελεγχθεί ή να αποφευχθεί σε ατομικό επίπεδο, αλλά η προσέγγιση πρέπει να είναι μεγάλου 

βεληνεκούς με αμοιβαία συνδρομή, κατανόηση και καλή θέληση τόσο των ανδρών όσο και των 

γυναικών» (p. 404).    

     Στο τρίτο μέρος, που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των θεωριών, γίνεται 

αναφορά στο φαινόμενο της αποδοχής μυθολογιών βιασμού (rape myth acceptance) που είναι 

στενά συνδεδεμένο με τις φεμινιστικές αρχές και την κουλτούρα βιασμού. 

 

2.3 Εξελικτική θεωρία 

 

     Η εξελικτική προσέγγιση του βιασμού, εξετάζει το βαθμό με τον οποίο οι εξελιγμένες 

ψυχολογικές προσαρμογές σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου του 
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βιασμού. Αυτό συμβαίνει, είτε επειδή υπάρχει μια αρσενική εξελιγμένη ψυχολογία, ως 

απόκριση σε διάφορα σχήματα περιβαλλοντικών  ερεθισμάτων (the adaptation hypothesis), ή 

επειδή ο σεξουαλικός εξαναγκασμός αποτελεί ένα δευτερογενές αποτέλεσμα από άλλες 

ψυχολογικές προσαρμογές (υπόθεση υποπροϊόντος; byproduct hypothesis). Οι Thornhill και 

Palmer (2000) θεωρούν, ότι μπορεί να κατανοηθεί εκτενέστερα και περισσότερο 

αποτελεσματικά ο βιασμός, μονάχα με τη βοήθεια της θεωρίας της εξέλιξης μέσω της 

φυσικής επιλογής. Συνακόλουθα, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, η δαρβινική προοπτική 

δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση. Για 

παράδειγμα, η αιτία που συμβαίνει σε όλους τους γνωστούς πολιτισμούς, ή ο λόγος που οι 

δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέοι άνδρες και τα θύματά τις περισσότερες 

φορές νεαρές γυναίκες. Επίσης, εξηγεί την αιτία που ο βιασμός αποτελεί μια τραυματική 

εμπειρία για το θύμα και γιατί θεωρείται ως έγκλημα απέναντι και στο σύζυγο του θύματος. 

Επιπλέον, οι Thornhill και Palmer (2000) υποστηρίζουν ότι, ο βιασμός ως πράξη προκαλείται 

κυρίως από την εξελιγμένη σεξουαλικότητα  των ανδρών. Συμπεραίνουν ακόμη, πως το 

ζήτημα σχετικά με το αν η προέλευση του βιασμού αποτελεί μια προσαρμογή ή υποπροϊόν 

δεν μπορεί να απαντηθεί οριστικά. Συμφωνούν παρ’ όλα αυτά, ότι η τελική εξήγηση του 

βιασμού ως πράξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της αρσενικής και θηλυκής 

σεξουαλικότητας. Εάν οι γυναίκες, είχαν διαμορφωθεί μέσω της φυσικής επιλογής ως 

πρόθυμες να έρθουν σε σεξουαλική συνεύρεση με κάθε άνδρα κάτω από οποιαδήποτε 

συνθήκη, δεν θα υφίστατο ο βιασμός ως φαινόμενο ή έννοια. Εάν, τέλος, οι άνδρες είχαν 

επιλεγεί να είναι περισσότερο σεξουαλικά διακριτικοί-επιλεκτικοί, ο βιασμός θα είχε 

μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Στα πιο πολλά είδη (συμπεριλαμβανομένων και των 

ανθρώπων), το αρσενικό είδος είναι συνήθως πιο πρόθυμο να ζευγαρώσει από τα θηλυκά, τα 

οποία μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, εάν επιθυμούν κάποιο μεταξύ των 

αρσενικών που ανταγωνίζονται για αυτά. Αντίθετα, στο βιασμό, δεν υφίσταται αυτή η 

ευκαιρία επιλογής στο θηλυκό, καθώς υπάρχει το στοιχείο της βίας. Το φαινόμενο αυτό είναι 

πολύ πιθανό να έχει προκύψει από τη δυσκολία επιτυχούς αναπαραγωγής στους άνδρες, λόγω 

της δυνατότητας που έχουν οι γυναίκες να επιλέγουν μεταξύ των διάφορων πιθανών 

συντρόφων. Επειδή λοιπόν αυτό το εμπόδιο ήταν αρκετά σοβαρό, το αρσενικό είδος δέχθηκε 

πιέσεις φυσικής επιλογής, γεγονός που βελτίωσε τις πιθανότητες πρόσβασης σε συντρόφους 

και αύξησε την πιθανότητα επιτυχούς αναπαραγωγής του αρσενικού (Thornhill & Palmer, 

2000).  

     Η θεραπεία των γυναικείων θυμάτων βιασμού απαιτείται να περιλαμβάνει αφενός την 

κατανόηση των αιτιών του βιασμού και αφετέρου να επικεντρώνεται στη θεραπεία, όπου 
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χρειάζεται περισσότερο. Η εξελικτική θεωρία επομένως, έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει σε 

μια γυναίκα θύμα βιασμού τους λόγους που ο άγνωστος εισβολέας εμφανίστηκε και της 

επιτέθηκε με σεξουαλικά κίνητρα, που ο σύντροφός της μπορεί να δει την επίθεση αυτή ως 

ένα παράδειγμα απιστίας και ερμηνεύει τα πιθανά κίνητρα της οικογένειας που προτιμά να 

συγκαλύψει το περιστατικό (Thornhill & Palmer, 2000). 

     Η εξελικτική θεωρία του βιασμού δεν απορρίπτει σε καμία περίπτωση τη συμβολή της 

μάθησης και της κοινωνικοποίησης σε σεξουαλικά εξαναγκαστικές συμπεριφορές. Μάλιστα 

υποστηρίζει πως, εάν η μάθηση και η κοινωνικοποίηση είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια 

της δημιουργίας της ειδικής προσαρμογής του βιασμού, τότε καθοδηγούνται με έναν 

εξειδικευμένο τρόπο που επηρεάζει τη συμπεριφορά του βιασμού. (Thornhill & Thornhill, 

1992).  

     Για τα αίτια που τελικά είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά στο ανθρώπινο είδος, η 

εξελικτική θεωρία παραθέτει δύο πιθανές εξηγήσεις. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη, πως η 

αύξηση αρσενικών σεξουαλικών συντρόφων, βελτιώνει τις πιθανότητες επιτυχούς ανδρικής 

αναπαραγωγής, τότε αποτελεί μια προσαρμογή που ευνοήθηκε από τη φυσική επιλογή. 

Δεύτερον, είναι πιθανό, να συνιστά ένα υποπροϊόν άλλων προσαρμογών, όπως της 

σεξουαλικής επιθυμίας των ανδρών να συνευρίσκονται με πολλαπλούς συντρόφους χωρίς, 

μάλιστα, καμία δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση προσαρμογής του βιασμού και η 

εξελικτική θεωρία συμβάλλουν μαζί στην εξήγηση της πράξης του βιασμού από το αρσενικό 

φύλο του ανθρώπινου είδους. (Thornhill & Palmer, 2000). Η εξελικτική θεωρία αναγνωρίζει 

τη σημαντική σχέση ανάμεσα στη μάθηση, στην κοινωνικοποίηση και στην επίδειξη βίαιων 

σεξουαλικών συμπεριφορών. Μπορεί να θεωρείται πως υπάρχει ένα κοινό εξελικτικό 

υπόβαθρο στη συμπεριφορά του βιασμού στο ανθρώπινο είδος, χωρίς όμως αυτό να υπονοεί  

πως όλοι οι άνδρες είναι βιαστές ή ότι βρίσκουν ευχαρίστηση μέσω της χρήσης βίας και 

διαπράττοντας βιασμό. Το γεγονός αυτό μάλιστα υποδηλώνει ξεκάθαρα την επίδραση των 

αναπτυξιακών παραγόντων και των εξωτερικών περιβαλλοντικών ερεθισμάτων που 

αποτρέπουν συμπεριφορές σχετικές με το βιασμό (Thornhill & Palmer, 2000). 

     Σύμφωνα με τη δημοσίευση των McKibbin, Shackleford, Goetz, και Starratt (2008), ο 

βιασμός ως κοινωνικό φαινόμενο στους ανθρώπους αντανακλά επίσης προσαρμογές που 

διαμορφώθηκαν κατά την εξελικτική περίοδο. Τονίζουν, πως οι εξηγήσεις σχετικά με τη 

μάθηση δεν είναι αρκετές για μια συμπεριφορά τόσο πολυδιάστατη και σύνθετη. Ο βιασμός, 

σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές είναι πιθανό να είναι ένα αποτέλεσμα προσαρμογής ή 

υποπροϊόν της. Διατείνονται ακόμη, πως είναι δυνατό να κατανοηθεί με μεγαλύτερη 

σαφήνεια ο βιασμός, αν ληφθεί υπόψη ως μία στρατηγική για την επίτευξη επιτυχούς 
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ζευγαρώματος σε συνδυασμό με άλλα παρόμοια μέσα, όπως αυτό του παραπλανητικού 

φλερτ. Επιπλέον, προκύπτει από την ανάλυσή τους, ότι ένα μέρος των περιστατικών βιασμού  

σχετίζεται άμεσα με την αναπαραγωγική διαδικασία ενώ το άλλο συνδέεται άμεσα με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτό της επιθετικότητας. Σύμφωνα 

με τους McKibbin και συν. (2008), υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι βιαστών που 

σχετίζονται σε μια σειρά από ψυχολογικές μονάδες - χαρακτηριστικά (modules) με 

αποτέλεσμα τη πράξη του βιασμού ως απάντηση σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Στην πρώτη κατηγορία βιαστών εντοπίζουμε άνδρες που βρίσκονται σε 

αναπαραγωγική μειονεκτική θέση με ελάχιστη ή ουδεμία νόμιμη πρόσβαση σε θηλυκή 

σεξουαλική σύντροφο. Το γεγονός αυτό, μπορεί είτε να οφείλεται στην χαμηλότερη 

κοινωνική θέση τους είτε απλά σε μια έλλειψη ευκαιριών για σεξουαλική συνεύρεση. Τα 

άτομα αυτά βιάζουν, πιθανώς επειδή δε διαθέτουν άλλους ρεαλιστικούς τρόπους για να 

επιτύχουν σεξουαλική επαφή. Στη δεύτερη κατηγορία, εμπίπτουν τα άτομα με αποκλίνοντα 

σεξουαλικά ενδιαφέροντα (π.χ. σαδισμός, μαζοχισμός), τα οποία δε διεγείρονται σεξουαλικά 

κατά τη διάρκεια της πράξης του σεξ, όταν απουσιάζει η επίδειξη κυρίαρχης ή υποτακτικής 

συμπεριφοράς. Απεναντίας, οι επιθυμίες συνδέονται άμεσα με το ρόλο που έχουν υιοθετήσει, 

κυρίαρχο που ελέγχει τη σεξουαλική δραστηριότητα ή ασκεί ερωτικό έλεγχο ή υποτακτικό 

που αποδέχεται της δραστηριότητες που επιβάλλονται από τον/την παρτενέρ. Η τρίτη 

κατηγορία, περιλαμβάνει άνδρες – βιαστές που αφενός έχουν πρόσβαση σε συναινετικούς 

συντρόφους ζευγαρώματος, αλλά αφετέρου έχουν κίνητρο να επωφεληθούν από πρόσθετες 

ευκαιρίες για σεξουαλική επαφή με επακόλουθο το βιασμό. Τα άτομα αυτά στην πλειονότητά 

τους μπορεί να έχουν έλλειψη αναστολών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη 

διάρκεια πολεμικών αναταραχών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να θεωρούν πως τα οφέλη του 

βιασμού υπερτερούν ως προς τις συνακόλουθες επιπτώσεις. Τέλος στην τέταρτη κατηγορία, 

εντοπίζονται άνδρες που είναι ψυχοπαθείς, κυρίαρχου τύπου άνδρες (dominant males), που 

βιάζουν εξαιτίας της απάθειάς, της έλλειψης ενσυναίσθησης και αδιαφορίας για τα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων που τους χαρακτηρίζει, γεγονός που σηματοδοτεί την 

έλλειψη αναστολών, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις. Για το συγκεκριμένο τύπο βιαστή, 

οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που συνδέονται με βιασμό είναι εκείνοι που έχουν εξελιχθεί ως 

μέρος μιας παθολογικής διαταραχής της προσωπικότητας. Καταληκτικά, αξίζει να 

επισημανθεί η κατηγορία των ανδρών που μπορεί να βιάζουν τους συντρόφους τους  εξαιτίας 

της προσωπικής τους ανασφάλειας, στο πλαίσιο μίας προβληματικής σχέσης. Στην 

περίπτωση αυτή πιθανό είναι ο βιασμός να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την 



22 
 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων ή τρόπος διαχείρισης της αντιληπτής απόρριψης μέσα στη 

σχέση (McKibbin et al., 2008). 

     Όπως κάθε επιστημονικός κλάδος της ψυχολογίας, η εξελικτική ψυχολογία αποσκοπεί 

στην μελέτη των αλλαγών που συμβαίνουν στον άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση 

εξετάζει τις μεταβολές της ανθρώπινης συμπεριφοράς σχετικά με το βιασμό. Ερευνώντας το 

βιασμό από μια εξελικτική ψυχολογική άποψη δεν αποτελεί πηγή δικαιολογίας αυτής της 

αποτρόπαιης πράξης (McKibbin et al., 2008). Οι Thornhill και Palmer (2000) προειδοποιούν 

τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους εκπροσώπους του φεμινισμού να μην εξαπατούνται 

από τη νατουραλιστική πλάνη (νατουραλιστική / φυσιοκρατική πλάνη; naturalistic fallacy). 

Φυσιοκρατική πλάνη διαπράττεται όταν η έννοια του ηθικώς "καλού" συγχέεται με άσχετες 

φυσικές ιδιότητες όπως το "ευχάριστο", το "όμορφο" ή το "επιθυμητό". Όταν δηλαδή 

ακολουθείται η θέση "Πρέπει να πράττεται εκείνο που κάνει τον καθένα να αισθάνεται 

ευχάριστα" υποπίπτει στην "φυσιοκρατική πλάνη".  

 

2.4 Συνθετική (βιοκοινωνική) θεωρία 

 

     Η συμβολή των φεμινιστικών θεωριών αποτελεί, την αναγνώριση της άνισης σχέσης 

ισχύος και κυριαρχίας ανάμεσα στα δύο φύλα και του βιασμού. Οι εκπρόσωποι του 

φεμινισμού ήταν οι πρώτες που συνέδεσαν εμπειρικά την έκθεση σε βίαιο πορνογραφικό 

υλικό με την αυξημένη τάση ορισμένων ανδρών σε επιθετικές συμπεριφορές κατευθυνόμενες 

προς τις γυναίκες. Εντούτοις, η υποτίμηση των σεξουαλικών κινήτρων  και η αντίληψη του 

βιασμού ως ψευδό-σεξουαλική πράξη με μοναδικό κίνητρο τη βία αποτελεί μία αδυναμία των 

θεωριών αυτών (Ellis, 1989). Η εξελικτική θεωρία επιτυγχάνει να αναγνωρίσει τα 

σεξουαλικά κίνητρα που υποκινούν το βιασμό, καθώς επίσης εξηγεί και το βιολογικό στόχο 

που εξυπηρετεί η θυματοποίηση των γυναικών. Η εξελικτική θεωρία έχει επιτελέσει 

σπουδαίο έργο στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της φυσικής επιλογής στο βιασμό, αλλά 

υστερεί στην ανάδειξη των πραγματικών γενετικών και νευροχημικών αποδείξεων σχετικά με 

τα αίτια του βιασμού (Ellis, 1989). 

     Ο Ellis (1989, 1991), πρότεινε την “συνθετική (βιοκοινωνική) θεωρία βιασμού”. Η θεωρία 

αυτή στόχευε στην ενσωμάτωση των θετικών και ταυτόχρονα στην απόρριψη των αδυναμιών 

των άλλων θεωριών. Επιπλέον, η συνθετική θεωρία του βιασμού προσθέτει μια νέα 

πληροφορία, τη δράση των σεξουαλικών ορμονών και τις αλλαγές που επιφέρουν στον 

εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Ένα τέτοιο βιοκοινωνικό – συνθετικό μοντέλο, μπορεί ίσως 
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να παρατηρήσει και να προβλέψει καλύτερα τις συμπεριφορές σχετικές με το βιασμό. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο βιασμός παρακινείται από δύο άγνωστα κίνητρα-μηχανισμούς 

(unlearned drives): τη σεξουαλική ορμή, που είναι συνήθως εντονότερη στους άνδρες και 

έναν συνοδευτικό μηχανισμό που υποκινεί την κατοχή και τον έλεγχο των πολύτιμων για την 

επιβίωση και αναπαραγωγή πόρων. Η συνθετική θεωρία βιασμού του Ellis (1991) 

περιλαμβάνει τέσσερις βασικές προτάσεις για την ερμηνεία του βιασμού που περιγράφονται 

συνοπτικά παρακάτω.  

     Αρχικά, οι δύο κινητήριες μονάδες, αποτελούν τη βάση για όλες τις μορφές σεξουαλικής 

συμπεριφοράς, ανάμεσά τους και ο βιασμός. Οι δύο αυτοί βασικοί μηχανισμοί δεν αποτελούν 

προϊόν μάθησης (Ellis, 1991). 

     Έπειτα,  η φυσική επιλογή ευνόησε τους άντρες με μία πιο ισχυρή σεξουαλική ορμή, ενώ 

τις γυναίκες με την ικανότητα να προβάλλουν αντίσταση σε συνουσία εκτός μίας στενής 

συναισθηματικής σχέσης. Με τον τρόπο αυτό, οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για 

κυρίαρχες και ελεγκτικές συμπεριφορές στις συντρόφους τους και οι γυναίκες παρουσιάζουν 

μία διαφορά ως προς με την ενέργεια και το χρόνο που διαθέτουν για την ανατροφή των 

απογόνων. Επειδή, οι άνδρες μπορούν να μεταβιβάσουν τα γονίδιά τους πιο εύκολα, έχουν 

μεγαλύτερο κίνητρο και ανταμοιβή για συνεύρεση με πολλές διαφορετικές παρτενέρ. Η 

ευνοημένη από τη φυσική επιλογή έντονη σεξουαλική ορμή των ανδρών, αποσκοπεί στην 

αύξηση των πιθανοτήτων παραγωγής απογόνου που συχνά μπορεί να επιτευχθεί μονάχα 

μέσω σεξουαλικού εξαναγκασμού (Ellis, 1991). 

     Τρίτον, αν και τα σεξουαλικά κίνητρα δεν αποτελούν προϊόν μάθησης, ωστόσο  οι 

συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον κορεσμό των σεξουαλικών επιθυμιών 

είναι αποτέλεσμα μάθησης. Η συνθετική θεωρία δίνει έμφαση στη βιωματική μάθηση, 

δηλαδή η μάθηση που αποκομίζεται από τις πράξεις και τη συμμετοχή και όχι με την 

εμπειρία των συναισθημάτων και ενεργειών των άλλων ατόμων, μέσω της μίμησης. 

Παραδείγματος χάριν, κατά την ερωτική πράξη, πολλές γυναίκες μπορεί ακούσια να 

ενισχύσουν τακτικές εξαναγκαστικής συνουσίας, μέσω της χρήσης ήπιων μορφών βίας, οι 

οποίες μπορεί να γίνουν αντικείμενο χρήσης και σε μεταγενέστερες συνευρέσεις. Η τάση 

καταφυγής σε εξαναγκαστικές μεθόδους προσκόμισης σεξ είναι αποτέλεσμα πληθώρας 

παραγόντων. Εξαρτάται από την ένταση της σεξουαλικής ορμής του ατόμου σε συνδυασμό 

με τις πιθανότητες που έχει να επιτύχει το σκοπό του, χωρίς να τιμωρηθεί για τη πράξη, σε 

αναλογία πάντα με την ατομική ευαισθησία σε απωθητικά ερεθίσματα (Ellis, 1991).    

     Τέταρτον, οι διακυμάνσεις στην εμφάνιση συμπεριφορών βιασμού μπορούν να εξηγηθούν 

βάση του γονιδιακού υποστρώματος και μέσω της λειτουργίας του εγκεφάλου με την έκκριση 
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διαφορετικών ποσοτήτων ορμονών του φύλου. Μέσω της έκθεσης του εγκεφάλου σε 

ανδρογόνα, ειδικότερα κατά την προγεννητική περίοδο, υπάρχουν δύο πιθανές εκβάσεις που 

ενδέχεται να προδιαθέτουν τα άτομα στη διάπραξη σεξουαλικών παραβάσεων. Πρώτον, η 

έκθεση του εγκεφάλου σε  ανδρογόνα αυξάνει την σεξουαλική ορμή και ενισχύει την τάση 

για πρόσβαση και έλεγχο πολλαπλών σεξουαλικών συντρόφων. Δεύτερον, η έκθεση στη 

συγκεκριμένη στεροειδή ορμόνη τείνει να μειώνει την ευαισθησία ενός ατόμου στις 

απωθητικές συνέπειες των συμπεριφορών του, καθώς και στη μείωση του αντιλαμβανόμενου 

πόνου. Όταν υπάρχουν οι δύο αυτές καταστάσεις, τότε μπορεί να θεωρηθεί πως το άτομο 

διαθέτει το νευρωνικό-ορμονικό υπόστρωμα για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που 

σηματοδοτεί τη δυνατότητα εκμάθησης εξαναγκαστικών τεχνικών συνουσίας (Ellis, 1991). 

     Η βιοκοινωνική θεωρία διαφέρει από τις φεμινιστικές στον ισχυρισμό ότι ο βιασμός 

αποτελεί σε μεγάλο βαθμό σεξουαλική πράξη. Στο ανθρώπινο είδος σύμφωνα με τον Ellis 

(1991), η σεξουαλική ορμή και η τάση για επίδειξη δύναμης είναι στενά συνδεδεμένες 

μεταξύ τους και μαζί υποκινούν όλες τις σεξουαλικές συμπεριφορές. Συνολικά, ανεξάρτητα 

από τα διαφορετικά κοινωνικά ερεθίσματα που παρέχουν ανάμεικτα μηνύματα, η συνθετική 

θεωρία υποστηρίζει, πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου επιρρεπείς προς την επίδειξη 

συμπεριφορών σχετικών με το βιασμό. Οι άνδρες εξαιτίας εξελικτικών και νευροορμονικών 

παραγόντων έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση στη διάπραξη βιασμού. Εξελικτικά, ο βιασμός 

είναι πιθανό να γίνει κατανοητός, ως μία συμπεριφορά που σκοπεύει στην αναπαραγωγή και 

επομένως την επιτυχή μεταβίβαση των γονιδίων, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η συμμετοχή 

στην ανατροφή και γονική μέριμνα εκ μέρους του ανδρός (Ellis, 1989-1990). 

     Ο βιασμός και γενικότερα η τάση εμπλοκής σε σεξουαλικά επιθετικές συμπεριφορές, 

μπορούν να ερμηνευθούν νευροορμονικά με την προέλευσή τους να πηγάζει κυρίως από την 

αυξημένη σεξουαλική ορμή που συνεπάγεται με τάση εναλλαγής και ελέγχου των 

σεξουαλικών συντρόφων. Παρούσα σε αυτό είναι και η έλλειψη καταλογισμού των 

συναισθηματικών και σωματικών επιπτώσεων των πράξεων από τους βιαστές (Ellis, 1991).  

     Η αναφορά στις θεωρίες βιασμού, είναι απαραίτητη για τη σαφή κατανόηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Αποτελούν τη βάση ερμηνείας των αιτιών που είναι υπεύθυνες 

για τις συμπεριφορές που οδηγούν το δράστη στη διάπραξη του βιασμού (Ward, Polaschek, 

& Beech, 2006). Η  γνώση αυτών των θεωριών προωθεί μία ευέλικτη και εις βάθος 

προσέγγιση του αντικειμένου, εξηγεί τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι θύτες και τα θύματα, 

παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη διαδικασία παρέμβασης και συμβάλλει στην περαιτέρω 

διερεύνηση του φαινομένου του βιασμού. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

     Οι παραπάνω θεωρίες έδωσαν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση του βιασμού και για 

την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προδιαθέτουν την επίρριψη ευθυνών στο 

θύμα. Στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται μία επιλεκτική επέκταση στη φεμινιστική θεωρία 

και στον τρόπο που αποτέλεσε τη βάση για την απόδοση ευθυνών στο θύμα μέσω της 

αποδοχής μυθολογιών βιασμού. Εξετάζεται η αποδοχή στερεοτυπικών αντιλήψεων του 

βιασμού με βάση το φύλο του θύματος. Ακόμα γίνεται αναφορά στην επίδραση του φύλου 

του ατόμου που γίνεται η αποκάλυψη σε σχέση με την αποδοχή των μύθων. Αρχικά, 

επιλέχθηκε να ερμηνευτεί ο όρος της δευτερογενούς θυματοποίησης, ο οποίος συνδέεται 

άμεσα με την αποδοχή των μυθολογιών και την αρνητική συμπεριφορά που έρχονται 

αντιμέτωπα τα θύματα βιασμού.  

 

3.1 Δευτερογενής θυματοποίηση 

 

     Στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν την κρισιμότητα και τη συχνότητα θυματοποίησης από 

σεξουαλική βία. Εκτιμούν, ότι το 20 έως 25% των γυναικών έχουν πέσει θύματα βιασμού ή 

απόπειρας βιασμού (Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders, & Best, 1993) και τουλάχιστον 

17% των γυναικών θα θυματοποιηθούν σε κάποια περίοδο της ζωής τους (Koss et al., 1987). 

Τα υψηλά αυτά ποσοστά έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και άμεσα 

εφαρμόσιμων θεραπευτικών πρακτικών, συνήθως γνωσιακών-συμπεριφοριστικών (Atkeson, 

Calhoun, Resick, & Ellis, 1982), καθώς περίπου το ένα τρίτο των γυναικών θυμάτων βιασμού 

εμφάνισαν διαταραχή μετατραυματικού στρες (Resnick et al., 1993; Tjaden & Thoennes, 

2006). Μπορεί το περιστατικό του βιασμού να είναι απομονωμένο, αλλά δεν είναι 

αποκομμένο από το κοινωνικό πλαίσιο. Η στάση της κοινωνίας και ο τρόπος που φέρεται και 

αντιμετωπίζει τα θύματα βιασμού επηρεάζει την σωματική και ψυχολογική ευεξία τους. Τα 

θύματα τελικά, εάν αποφασίσουν να αποκαλύψουν εκείνο που τους συνέβη έρχονται 

αντιμέτωπα με μία πλειάδα ατόμων γνωστών και αγνώστων, καθώς και με επίσημους φορείς, 

όπως της Αστυνομίας, του Δικαστικού σώματος, των Νοσοκομείων και των φορέων της 

Ψυχικής Υγείας (Campbell, 1998). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να λειτουργήσουν 

ευεργετικά και βοηθητικά προς ορισμένα θύματα, ή να αποτελέσουν καταστροφικές για άλλα 

με υπαρκτό το ενδεχόμενο να τα υποβάλλουν σε εκ νέου θυματοποίηση. Συχνό είναι το 

φαινόμενο, η αστυνομική ή ιατρική παρέμβαση, να αφήσει τα θύματα γεμάτα με ενοχές, 
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αμφιβολίες, τάσεις αυτό-ενοχοποίησης και εκ νέου τραυματικές εμπειρίες που δεν 

αποκλίνουν από το συμβάν κακοποίησής τους (Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl, & Barnes, 

2001). Αλλά και η στάση της κοινωνίας έχει, ενίοτε, την τάση να κατηγορεί τα θύματα για το 

βιασμό τους. Αυτές οι αρνητικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν την απόδοση ευθυνών στο 

θύμα, έχουν χαρακτηριστεί ως “δευτερογενής θυματοποίηση” (Campbell & Raja, 1999), 

“δεύτερος βιασμός” (Madigan & Gamble, 1991), ή “δεύτερη επίθεση” (Martin & Powell, 

1994) για το λόγο ακριβώς ότι η μεταχείριση των θυμάτων ομοιάζει στενά με τον εφιάλτη 

που βίωσαν στα χέρια του επιτιθέμενου τους (Patterson, 2011). Ερωτήσεις ρουτίνας, που 

αφορούν το σεξουαλικό ιστορικό των θυμάτων, τον τρόπο ενδυμασίας τους κατά τη διάρκεια 

της επίθεσης, ή η ενθάρρυνσή να μην επιδιώξουν ποινική δίωξη, επειδή είναι χρονοβόρα, 

μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό και αναγκαίο για τις αρχές, αλλά να αποτελεί πηγή άγχους 

και αναστάτωσης για τα θύματα. Πράγματι η Campbell και οι συνεργάτες της (2001) 

διαπίστωσαν, πως τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης αξιολόγησαν ως ενοχλητικές, 

αποθαρρυντικές και πηγή άσκοπης αναστάτωσης τέτοιου είδους συμπεριφορές από το 

προσωπικό της έννομης τάξης. Παρόμοια, θύματα σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών, 

ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένα και δυσαρεστημένα από τις ερωτήσεις του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, σχετικά με τις προηγούμενες σεξουαλικές επαφές τους, της 

συμπεριφορά τους πριν από την επίθεση και τη θεραπεία που υποβλήθηκαν κατά την αρχική 

διαδικασία εξέτασης (Campbell, 2005).  Η Αστυνομία, οι εισαγγελείς, οι δικαστές και οι 

γιατροί, έχει βρεθεί ότι αποδίδουν ευθύνες στο θύμα για τη τελεσθείσα πράξη. Πιστεύουν 

πως το θύμα προκάλεσε το βιασμό και ότι συχνά οι καταγγελίες για τις σεξουαλικές επιθέσεις 

είναι προϊόν μυθοπλασίας (Best, Dansky, & Kilpatrick, 1992; Campbell & Johnson, 1997). 

Πολλές φορές οι  υπεύθυνοι φορείς φανερά θεωρούν ψευδή και αναξιόπιστα τα λεγόμενα των 

θυμάτων. Ακόμα και αν απουσιάζουν τέτοιες άμεσες αξιολογήσεις, πολλές γυναίκες 

εξακολουθούσαν να νιώθουν την αμφιβολία στη συμπεριφορά του προσωπικού που ερχόταν 

σε επαφή (Madigan & Gamble, 1991; Russell, 1984).  

     Η δευτερογενής θυματοποίηση δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτά που συμβαίνουν, αλλά 

αφορά και πράγματα που πρέπει να αναφερθούν που όμως παραλείπονται. Η παροχή 

βοήθειας δεν είναι μόνο αρκετή. Τα θύματα έρχονται αντιμέτωπα με άγνωστες σχετικά με την 

υγεία τους επιπτώσεις, εξαιτίας της κακοποίησής τους που πολλές φορές δεν 

γνωστοποιούνται από το ιατρονοσηλευτικό υπεύθυνο προσωπικό για τη φροντίδα τους. Τα 

ικανοποιητικά ενημερωμένα θύματα για τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικών μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, του ιού του HIV και λήψη επείγουσας αντισύλληψης για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων κυοφοριών ανέρχεται μόλις στο 20% (Campbell & Bybee, 1997). Ενώ, η 
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παρουσία συνηγόρου για τα θύματα βιασμού συμβάλλει στην αύξηση των ιατρικών 

υπηρεσιών και στην κάλυψη των κινδύνων υγείας, προστατεύοντας έτσι το θύμα από 

μεταγενέστερο ιατρικό πρόβλημα (Campbell, 2005) 

     Τέτοιες αρνητικές εμπειρίες που συνοδεύουν τη δευτερογενή θυματοποίηση, μπορεί να 

έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία του θύματος. Η δευτερογενής θυματοποίηση έχει 

συνδεθεί με αυξημένη συμπτωματολογία  μετατραυματικού στρες, με ιδιαίτερη ανησυχία για 

τη σωματική υγεία, καθώς και με επιφυλακτική συμπεριφορά που σχετίζεται με τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη σεξουαλική υγεία (Campbell et al., 1999; Campbell, Sefl, & 

Ahrens, 2004; Campbell et al., 2001). Όταν τα θύματα βιώνουν δευτερογενή θυματοποίηση, 

είναι πολύ πιθανό να αποσύρουν την καταγγελία τους, γεγονός που μειώνει δραματικά τις 

πιθανότητες διαλεύκανσης της υπόθεσης και τυχόν σύλληψης του δράστη (Campbell, 2001). 

Επίσης, πολλά από τα θύματα αναφέρουν, πως εάν γνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα 

αντιμετωπιζόταν με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανέφεραν το γεγονός, για να μην 

διακινδυνεύσουν περαιτέρω τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα (Campbell et al., 

1999; Campbell et al., 2001). Καθίσταται λοιπόν σαφής η σπουδαιότητα προσδιορισμού των 

παραγόντων που επηρεάζουν την επίρριψη ευθυνών στα θύματα βιασμού, καθώς και ο 

τρόπος που ερμηνεύονται όλες οι σχετικές με το βιασμό συμπεριφορές. 

     

3.2 Στερεοτυπικές αντιλήψεις: Μυθολογίες βιασμού γυναικών 

 

     Ο βιασμός, ένα ιδιωτικό συμβάν, προβάλλεται ιδιαίτερα από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης με τη μορφή γραφικών απεικονίσεων. Τα τηλεοπτικά προγράμματα κυρίως 

αστυνομικού περιεχομένου αναφέρονται καθαρά στο βιασμό ως ένα φαινόμενο το οποίο 

συντελείται μεταξύ δύο αγνώστων ατόμων, που συνήθως ο θύτης είναι άνδρας ενώ το θύμα, 

γυναικείου φύλου, ανυποψίαστου και απροστάτευτου. Οι απεικονίσεις λοιπόν, αυτού του 

τύπου και μορφής συμβάλλουν ιδιαίτερα στην εξασφάλιση, όπως επίσης και στη διατήρηση 

των επίκαιρων μυθολογιών για το βιασμό στα πλαίσια της κοινωνίας. Ειδικότερα, η έννοια 

των μυθολογιών σχετικά με το βιασμό, ως κοινωνικό φαινόμενο, εμφανίστηκε στη δεκαετία 

του 1970 (Brownmiller, 1975/1993), από το φεμινιστικό κίνημα. Βέβαια, η πρώτη που 

ουσιαστικά έφερε το θέμα του βιασμού στην επιφάνεια της έρευνας της σεξουαλικής 

κακοποίησης, ήταν η Martha Burt, η οποία μάλιστα περιέγραψε τους μύθους ως «επιβλαβή 

στερεότυπα ή ψευδείς πεποιθήσεις για το βιασμό, τα θύματα βιασμού και τους βιαστές» (Burt, 

1980. p.217). Η Burt (1980) επεσήμανε δε, ότι η αποδοχή των μυθολογιών σχετικών με το 
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φαινόμενο του βιασμού αποτελεί φυσικό επακόλουθο των προσδοκιών της κοινωνίας. Το 

ανδρικό φύλο παρουσιάζεται ως ισχυρό, σεξουαλικά επιθετικό, ενώ αντίθετα το γυναικείο 

φύλο παρουσιάζεται ως παθητικό, υποχωρητικό και τέλος, σεξουαλικά απρόθυμο. Παρ’ όλα 

αυτά, ο συγκεκριμένος ορισμός έχει γίνει αντικείμενο πολλών κριτικών (π.χ. Lonsway & 

Fitzgerald, 1994), που αμφισβητούν τους τρόπους με τους οποίους οι παρούσες αντιλήψεις 

θεωρούνται καταστροφικές και για ποιους.    

     Επιπρόσθετα, οι Lonsway και Fitzgerald (1994) αναφέρουν, ότι παρά τις πολυάριθμες 

απόπειρες ορισμού των μύθων για το βιασμό, υφίσταται μία καθολική αποτυχία να 

αναπτυχθεί πλήρως ένας διεξοδικός θεωρητικός ορισμός. Έτσι, φέρουν ως πρόταση να 

οριστεί το φαινόμενο αυτό ως «τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που είναι γενικά ψευδείς, αλλά 

είναι ευρέως και επιμόνως αποδεκτές και εξυπηρετούν την άρνηση και τη δικαιολόγηση της 

αντρικής σεξουαλικής επιθετικότητας κατά των γυναικών» (p. 134). Προσδιορίζουν με αυτόν 

τον τρόπο το σημαντικό ρόλο των γνωστικών στρεβλώσεων που επικρατούν, που αιτιολογούν 

τη διάδοση της ανδρικής βίας κατά των γυναικών, μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. Όμως, οι 

προαναφερθέντες ορισμοί είναι περιορισμένοι, διότι αναφέρονται μόνο στη θυματοποίηση 

του γυναικείου φύλου.   

     Συνακόλουθα, νέες έρευνες και δεδομένα υπονοούν ότι υφίστανται τέσσερις ευρείες 

κατηγορίες γενικού τύπου μυθολογιών σχετικά με το βιασμό. Περιλαμβάνουν την απόδοση 

ευθυνών στο θύμα, την απαλλαγή του δράστη, την υπόνοια ότι μόνο συγκεκριμένοι τύποι 

γυναικών βιάζονται, καθώς και μύθους που υποστηρίζουν πως οι μαρτυρίες βιασμών δεν 

πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, να γίνονται πιστευτές (Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 

1999). Η περαιτέρω υποκατηγοριοποίηση παρουσιάζει ολοκληρωμένα αυτά τα είδη των 

μυθολογιών σε επτά κατηγορίες: 1) πήγαινε γυρεύοντας, 2) δεν ήταν βιασμός, 3) δεν το έκανε 

σκόπιμα, 4) το ήθελε, 5) της άρεσε, 6) ο βιασμός είναι ένα ασήμαντο συμβάν, 7) ο βιασμός 

είναι ένα ασυνήθιστο συμβάν (Payne et al., 1999). Ο προσδιορισμός αυτών των ευρέως 

διαδεδομένων και πλήρως εσφαλμένων αντιλήψεων, συμβάλει στην εξήγηση αλλά και στη 

κατανόηση της διάδοσης του φαινομένου της σεξουαλικής βίας στη σημερινή κοινωνία. 

Ακόμη, οι μύθοι βιασμού περιλαμβάνουν πεποιθήσεις, ότι οι σύζυγοι δεν μπορούν να 

βιάσουν τις γυναίκες τους, πως οι γυναίκες απολαμβάνουν το βιασμό ή τον αποζητούν 

εκούσια και τείνουν μάλιστα να ψεύδονται για τη θυματοποίησή τους.  

     Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

συμφωνούν με την πλειονότητα αυτών των μύθων να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35%, ενώ οι 

μύθοι αποδέχονται και εγκρίνονται περισσότερο από τον αντρικό πληθυσμό (Edwards et al., 

2011). Μία πρόσφατη μελέτη των Süssenbach και Bohner (2011), αποδεικνύει ότι τα επίπεδα 
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αποδοχής των εν λόγω μύθων σχετικών με το βιασμό βρίσκονται μεταξύ 19 και 57%. Γίνεται 

φανερός ο κοινωνικός χαρακτήρας των μυθολογιών βιασμού, καθώς αποδέχονται από ένα 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού.  Η αποδοχή των μύθων αυτών από την κοινωνία σχετίζεται 

τόσο με την ανοχή όσο και με τη σιωπηρή αποδοχή των βιασμών (Torrey, 1991; Grubb & 

Harrower, 2008). Τέτοιου είδους στάσεις και αντιλήψεις συμβάλλουν στο ιδιαίτερα χαμηλό 

ποσοστό καταγγελιών των εγκλημάτων βιασμού. Σχετίζονται ακόμα με τα υψηλά επίπεδα 

φθοράς – αποδυνάμωσης των υποθέσεων και με τα χαμηλά ποσοστά των καταδικών (Jordan, 

2004). 

     Καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο θα πρέπει να οριστούν  

οι μύθοι για το βιασμό τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, έχουν επίσης 

διερευνήσει τον επιπολασμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μεταδοθούν 

τέτοιες αντιλήψεις από άτομο σε άτομο. Οι Epps, Haworth, και Swaffer (1993) τονίζουν πως 

τα ΜΜΕ όπως επίσης και η διαφημιστική βιομηχανία συμβάλουν στην ενίσχυση  

υποστηρικτικών συμπεριφορών σχετικά με τον βιασμό σε ερωτικές συναντήσεις (ραντεβού). 

Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση των γυναικών ως σεξουαλικά αντικείμενα ικανά να 

διεγείρουν μόνο πόθο. Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση της γυναικείας λαχτάρας για 

βιασμό. Η Burt (1980) επισήμανε, ότι αν τέτοιου είδους πεποιθήσεις, γίνονται ευρέως 

αποδεκτές από τα μέλη της οικογένειας και το στενό φιλικό περιβάλλον του δράστη, τότε 

μπορούν έμμεσα να μεταβάλλουν το νόημα που προσδίδουν στη σεξουαλική παραβατική 

συμπεριφορά, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν τις πράξεις του. 

Συνακόλουθα, μέσω της έρευνάς τους οι Bohner, Siebler, και Schmelcher (2006) 

ανακάλυψαν πως οι κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή μυθολογιών από τους 

άλλους επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αυτό-αναφέρουν την προσωπική τους 

τάση για συμμετοχή σε σεξουαλική βία.  

     Η πολυπλοκότητα του φαινομένου, των μυθολογιών σχετικών με το βιασμό φαίνεται στον 

τρόπο που γίνεται αντικείμενο μελέτης. Παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές 

συνιστώσες και διαφορετικές κατηγορίες που εμπίπτουν στους μύθους, η πλειοψηφία των 

ερευνών έχει αποτύχει να τους διαχωρίσει και τους θεωρεί ως μια ολοκληρωμένη, μοναδική 

έννοια. Ως επακόλουθο, το επίκεντρο προσοχής των μύθων βιασμού μετατοπίζεται από το 

δράστη και κατευθύνεται προς το θύμα, διαιωνίζοντας έτσι μία κουλτούρα απόδοσης 

λανθασμένων ευθυνών (Anderson, Beattie, & Spencer, 2001). Αποτέλεσμα των μύθων αυτών 

είναι η υποτίμηση και συχνά η δικαιολόγηση της πράξης του δράστη και η αντίληψη του 

θύματος ως υπαίτιου του βιασμού του. Η σχέση της αποδοχής των μύθων με σταθερά υψηλά 

επίπεδα απόδοσης ευθυνών, υποστηρίζεται και από ερευνητικά δεδομένα (Lambert & 
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Raichle, 2000). Για παράδειγμα, η προϋπάρχουσα σεξουαλική εμπειρία, αποτελεί κύρια πηγή 

κατηγοριών προς το θύμα (L'Armand & Pepitone, 1982), γεγονός που επαληθεύει το 

στερεότυπο ότι ορισμένα θύματα «πήγαιναν γυρεύοντας» με την επιπόλαια συμπεριφορά 

τους. Επιπλέον, στερεότυπα υποστηρίζουν πως τα θύματα βιασμού αντιστέκονται συμβολικά 

(Muehlenhard & Rodgers, 1998). Αν πραγματικά ήθελαν να απωθήσουν το θύτη, θα 

χρησιμοποιούσαν κάθε δυνατό μέσο, κατά τη διάρκεια του βιασμού και όχι νωρίτερα 

(Kopper, 1996). Η ταυτότητα του θύτη παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς τα θύματα που 

βιάζονται από γνώριμα πρόσωπα ή από τις ερωτικές τους συναντήσεις (ραντεβού) και όχι από 

το σύζυγο ή από κάποιον άγνωστο σε αυτά, αποδοκιμάζονται περισσότερο (Frese, Moya, & 

Megias, 2004). Κυρίως, γιατί επιθυμούσαν να κάνουν σεξ, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσαν 

και ντρέπονται για την πράξη τους. Παρόμοια δεδομένα, που υποστηρίζουν την παραπάνω 

θέση, αποδεικνύουν ότι, όσο πιο κοντινή είναι η σχέση με τον βιαστή, τόσο τείνει να 

ελαχιστοποιείται η σοβαρότητα του βιασμού (Ben-David & Schneider, 2005). 

     Οι ευρέως διαδεδομένες στερεοτυπικές αντιλήψεις δεν αφήνουν αδιάφορους τους 

αρμόδιους φορείς και τα εκτελεστικά όργανα. Αποτέλεσμα αυτών είναι η σημαντική πτώση 

στα ποσοστά διαλεύκανσης, εκδιώξεων και εκδίκασης των περιπτώσεων του βιασμού. Τα 

γεγονότα που προηγήθηκαν της σεξουαλικής κακοποίησης φαίνεται, ότι επηρεάζουν τις 

πιθανότητες της ποινικής δίωξης του δράστη. Για παράδειγμα, εάν το θύμα στην κατάθεσή 

του παραδεχτεί, πως φλέρταρε με τον δράστη πριν το συμβάν, του επέτρεψε να την 

συνοδεύσει σπίτι, συναίνεσε σε συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις ή ήταν σε κατάσταση 

μέθης, οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί στην άσκηση της ποινικής δίωξης 

μέχρι της συλλογής ακράδαντων στοιχείων (Frohmann, 1991). Οι σχετικοί με το βιασμό 

μύθοι, σχετίζονται με τις εκάστοτε κοινωνικές αντιλήψεις, που είναι υπεύθυνες για την 

αρνητική συμπεριφορά με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες θύματα βιασμού 

(Brownmiller, 1975/1993; Burt, 1980). Επιπλέον, η πίστη και αποδοχή τέτοιων μυθολογιών, 

δεν επηρεάζει μόνο την καταγγελία του εγκλήματος, αλλά είναι και άμεσα συνδεδεμένη με 

τις αντιδράσεις των ανθρώπων και των αντιλήψεων που σχετίζονται τόσο με το θύμα όσο και 

το θύτη (Blumberg & Lester, 1991). 

     Λιγότερο από το ένα τρίτο των βιασμών και των σεξουαλικών επιθέσεων αναφέρονται 

στις αρχές. Οι περισσότερες περιπτώσεις βιασμού δεν φτάνουν ποτέ στις δικαστικές 

αίθουσες, καθόσον δεν εγκρίνονται από την Αστυνομία (Campbell & Johnson, 1997), ή δεν 

εκδιώκονται από τους εισαγγελείς (Frohmann, 1991). Η αποδοχή μυθολογιών σχετικών με το 

βιασμό, επεμβαίνει ενεργά στη νομοθεσία και στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς 

αναγνωρίζουν ως αναξιόπιστες και αβάσιμες τις αποκλίνουσες από αυτές μαρτυρίες του 
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θύματος (Sinclair & Bourne, 1998). Επιπλέον, συχνά οι γυναίκες δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως θύματα βιασμού (Kahn, Mathie, & Torgler, 1994). 

Ορισμένα θύματα φοβούνται, ότι θα κατηγορηθούν για τη θυματοποίησή τους οδηγώντας τα 

να επιλέξουν να μην καταγγείλουν το βιασμό τους στην Αστυνομία (Jordan, 2001). Σε αυτή 

την απόφαση συμβάλλει και η γνώση, ότι η «ταμπέλα» του θύματος συνοδεύεται από πολλά 

κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, δείχνουν πως μόνο το 

15% των θυμάτων σοβαρών σεξουαλικών κακοποιήσεων αποφασίζει να καταγγείλει την 

αξιόποινη πράξη στην Αστυνομία (Home Office & Ministry of Justice, 2013).  

     Ανεξάρτητα από το πόσο έντονα ένας μύθος βιασμού είναι κοινώς αποδεκτός, έχει 

σοβαρές συνέπειες στο θύμα. Άνθρωποι που αποδέχονται τις μυθολογίες είναι λιγότερο 

πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμα και όταν αυτό 

πληροί τα νομικά κριτήρια ενός σεξουαλικού αδικήματος (Norris & Cubbins, 1992).  Οι 

Franiuk, Seefelt, Cepress και Vandello (2008) ανέδειξαν την ανθεκτικότητα και την ευκολία 

μετάδοσης των μύθων βιασμού ανάμεσα στα άτομα. Στοιχεία που υποδηλώνουν, ότι άτομα 

που αποδέχονται τους μύθους και παρέχουν συμβουλές στα θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι πιθανό να τα αποτρέψουν στην υποβολή καταγγελίας στις αστυνομικές 

αρχές. Είναι πιθανό ακόμα, η αποδοχή τέτοιων στερεοτύπων να παροτρύνει τους 

εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να απαξιώνουν τα λεγόμενα του «υποτιθέμενου» θύματος, ενώ 

μπορεί ακόμα και να σταθεί εμπόδιο στους νομοθέτες, ως προς τη θέσπιση του νόμου 

(Franiuk et al., 2008). Έχει υποστηριχθεί ακόμα, ότι οι μύθοι βιασμού διαιωνίζουν έμμεσα τη 

σεξουαλική βία, δημιουργώντας έτσι και τις όποιες διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις και στάσεις 

που στρέφουν λανθασμένα την προσοχή στα θύματα, επιρρίπτοντάς τους την ευθύνη (Franiuk 

et al., 2008).  

     Οι μύθοι για το βιασμό επιβεβαιώνονται από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού (Lonsway 

& Fitzgerald, 1994). Είναι πολύ πιθανή η αποδοχή αυτών των μύθων να είναι ακόμα 

υψηλότερη από ό,τι έχει εκτιμηθεί μέχρι σήμερα. Η ύπαρξη των αρνητικών αυτών στάσεων 

τείνει να μην γίνεται άμεσα αντιληπτή από τα άτομα (Greenwald & Banaji, 1995), ή να 

υποθάλπεται από τις εσφαλμένες πολιτικές απόψεις που ενστερνίζονται (Jones & Sigall, 

1971). Είναι επίσης πιθανό, ακόμα και αν τα άτομα δεν εκφράσουν υψηλά επίπεδα αποδοχής 

των μυθολογιών, η πραγματική τους συμπεριφορά απέναντι στα θύματα βιασμού να 

φανερώνουν το ακριβώς αντίθετο (Wicker, 1969). Προτείνεται επομένως, το φαινόμενο της 

αποδοχής των μύθων του βιασμού να γίνει ένα από τους κύριους στόχους και αντικείμενο 

έρευνας στα προγράμματα πρόληψης, με σκοπό τη βελτίωση της στάσης απέναντι στα 
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θύματα βιασμού (Bohner et al., 2009), ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κακοποίησή τους, 

τόσο από την κοινωνία όσο και από τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.  

 

3.3 Στερεοτυπικές αντιλήψεις: Μυθολογίες βιασμού ανδρών  

                       

     Αναντίρρητα, ο ρόλος των φύλων και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που τον απαρτίζουν, 

έχουν κεντρική σημασία για πολλές μελέτες αποδοχής μυθολογιών βιασμού. Ωστόσο, η 

συνηθέστερη εμπλοκή αυτών των μύθων σχετίζεται με γυναίκες θύματα. Οι φεμινιστικές 

θεωρίες στην πλειονότητά τους συχνά αγνοούν τους άνδρες θύματα βιασμού. Η 

θυματοποίηση του ανδρικού πληθυσμού, συχνά συνοδεύεται από κατηγορίες και δυσπιστία, 

λόγω της αρρενωπής εικόνας που προβάλλεται (Davies & Rogers, 2006). Παραδοσιακά, είναι 

αναμενόμενο από τους άντρες να είναι ισχυροί, δυνατοί και επομένως σε θέση να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε να αποφύγουν το βιασμό, καθώς η βίωση ενός τέτοιου 

συμβάντος θέτει αυτομάτως υπό αμφισβήτηση τη σεξουαλικότητά τους (Lees, 1997).    

     Παρόμοια με τους μύθους βιασμού που αφορούν τις γυναίκες, οι ανδρικοί μύθοι δε 

στερούνται στερεοτυπικές αντιλήψεις. Κυριότερες είναι, οι αντιλήψεις αναφορικά με τους 

άνδρες να είναι μεγαλόσωμοι ή πολύ ισχυροί για να εξαναγκαστούν σε σεξουαλική επαφή 

(Struckman-Johnson & Struckman-Johnson, 1992), ότι είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους κατά των επιθέσεων (Groth & Burgess, 1980), πως δεν μπορούν να υποχρεωθούν 

σε σεξ ενάντια στη θέλησή τους (Stermac, Del Bove, & Addison, 2004)  γιατί δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν και να διεγερθούν σεξουαλικά (Smith, Pine, & Hawley, 1988). Επιπλέον, 

αναφέρεται, ότι οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για την έναρξη σεξουαλικών δραστηριοτήτων και 

επομένως δεν αποτελούν στόχους επιθέσεων (Muehlenhard & Cook, 1988). Έτσι, είναι 

αδύνατο να συμβεί βιασμός με ανδρικό θύμα εκτός της φυλακής, που αναγκαστικά 

συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα λόγω της έλλειψης του γυναικείου φύλου (Struckman-Johnson 

& Struckman-Johnson, 1992). Ομοφοβικά στερεότυπα δεν εκλείπουν, με υπαρκτές αναφορές 

να ισχυρίζονται, πως οι άνδρες που βιάζονται κινδυνεύουν να χάσουν τον ανδρισμό και την 

αρρενωπότητά τους (Groth & Burgess, 1980; Pino & Meier, 1999), ή ότι ο ανδρικός βιασμός 

συμβαίνει μόνο σε ομοφυλόφιλους (Stermac et al., 2004).  Υπάρχουν όμως και μύθοι που 

υποτιμούν τον ανδρικό βιασμό, υποστηρίζοντας, ότι η ανδρική σεξουαλική κακοποίηση είναι 

σπάνια (Anderson, 1999), πως οι άνδρες μπορούν να το ξεπεράσουν πιο εύκολα γιατί είναι 

δυνατοί (Krueger, 1985) και ότι ο βιασμός έχει λιγότερες επιπτώσεις στους άνδρες από ότι 

στις γυναίκες (Stermac et al., 2004).  
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     Καθώς υπάρχουν τόσα στερεότυπα σχετικά με τον ανδρικό βιασμό και είναι φανερό ότι 

υπάρχουν αρνητικές, δύσπιστες και ομοφοβικές κρίσεις, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι 

αντιδράσεις σχετικές με τον αντρικό βιασμό. Έτσι, αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην 

ανάδειξη των μύθων αυτών. Βρέθηκε, πως οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αποδοκιμάσουν τα 

θύματα, εάν αυτά είναι ομοφυλόφιλα (Davies, Pollard, & Archer, 2001). Οι παραδοσιακές 

αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύλων συνδέονται με μεγαλύτερη επίρριψη ευθυνών στα 

ομοφυλόφιλα θύματα και γενικότερα οι άνδρες αποδίδουν περισσότερες ευθύνες στα 

αρσενικά θύματα από ότι στα γυναίκεια (White & Kurpius, 2002). Ακόμα, οι ετεροφυλόφιλοι 

αποδέχονται περισσότερο τους μύθους και τείνουν να καταλογίζουν περισσότερες ευθύνες 

στο θύμα σε σχέση με ετεροφυλόφιλες γυναίκες και γκέι άντρες (Davies & McCartney, 

2003). Έχει προταθεί, ότι οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες εξετάζουν τη σεξουαλική επίθεση σε ένα 

ετεροφυλόφιλο θύμα ως αποκρουστικό και ειδεχθές (Davies et al., 2001), γεγονός που δεν 

ισχύει, εάν η σεξουαλική ταυτότητα του θύματος δεν είναι ίδια με τη δική τους. Επιπλέον, οι 

άνδρες αποδέχονται τους μύθους, σχετικούς με την ευθύνη που επιφέρουν τα αρσενικά 

θύματα για το βιασμό τους, ωστόσο αναγνωρίζουν τις αρνητικές  επιπτώσεις και τη 

σοβαρότητα της πράξης (Chapleau, Oswald, & Russell, 2008). Η ομοφοβία, η αυξημένη 

ηλικία και η χαμηλότερη εκπαίδευση είναι περισσότερο πιθανό να συνδεθούν με την αποδοχή 

ανδρικών μύθων βιασμού (Kassing, Beesley, & Frey, 2005). Οι Holmes, Offen, και  Waller 

υπέθεσαν πως επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας δεν ζητάνε ιστορικό της 

σεξουαλικής κακοποίησης από άντρες ασθενείς (όπως αναφέρεται στους Lab, Feigenbaum, & 

De Silva, 2000). Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε από τους Lab και συν. (2000), πως δηλαδή, 

η πλειοψηφία του νοσοκομειακού προσωπικού οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, δεν ρωτούσαν 

για το ιστορικό της σεξουαλικής κακοποίησης σε άνδρες. Τα δύο τρίτα των επαγγελματιών 

αυτών ανέφεραν, ότι δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση για παροχή βοήθειας σε αντρικό 

κακοποιημένο πληθυσμό. Παραμένοντας στον κλάδο της υγείας, άνδρες φοιτητές της 

ιατρικής βρέθηκαν να έχουν μία πιο αρνητική στάση απέναντι στα θύματα βιασμού, ανδρών 

και γυναικών (Anderson & Quinn, 2009). Η Brochman (1991) υποστηρίζει, ότι η πλειονότητα 

των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, πιστεύουν την πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων να 

αντιμετωπίζει συναισθηματικά και σεξουαλικά προβλήματα στις σχέσεις τους με τους άλλους 

άνδρες και το βιασμό να συνέβη εν μέρει επειδή ήταν γκέι. Ενώ, τείνουν να πιστεύουν πως ο 

βιασμός επηρεάζει τους ετεροφυλόφιλους άνδρες σε επίπεδο σεξουαλικού προσανατολισμού 

και όχι ως μορφή βίας. Η ίδια, διαπιστώνει επίσης, ότι μόνο οι άνδρες θύματα βιασμού όταν 

τον αναφέρουν σε φίλους, σε γνωστούς και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 
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αντιμετωπίζουν αρνητικές δηλώσεις, ενώ όταν αποφασίσουν να τον καταγγείλουν στην 

Αστυνομία αντιμετωπίζονται με δισταγμό. 

     Κατά κοινή ομολογία, η σεξουαλική κακοποίηση θεωρείται ως κάτι που προκαλεί ένας 

άντρας σε μία γυναίκα (Kahn et al., 2011) και όχι το αντίστροφο. Η έλλειψη επαρκούς 

διερεύνησης στο βιασμό που προκαλείται από γυναίκες σε άνδρες, μπορεί εν μέρει να 

αποδοθεί στην αποδοχή στερεοτυπικών αντιλήψεων των δύο φύλων (Donnelly & Kenyon, 

1996). Πολλές φορές θεωρείται αδύνατο μία γυναίκα να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά έναν 

άνδρα καθώς, οι άνδρες δεν μπορούν να διατηρήσουν ή ακόμα να επιτύχουν στύση με τη βία 

(Anderson, 1999). Ενώ η παρουσία της στύσης ή  της εκσπερμάτωσης συχνά ερμηνεύεται ως 

συγκατάθεση εκ μέρους του θύματος (Krueger, 1985) και τίθεται υπό ερώτηση, το γεγονός 

αποτυχίας υπεράσπισης επαρκώς του εαυτού του, εφόσον διαθέτει τα μέσα να απωθήσει μία 

γυναίκα (Anderson & Doherty, 2008). Τέτοιες πεποιθήσεις είναι δυνατόν να περιπλέκουν 

επιπλέον το γεγονός του ανδρικού βιασμού από γυναίκες και να δυσχεραίνουν την 

αντιμετώπισή του από τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς. 

      Οι Sarrel και Masters (1982), έδειξαν πως ακόμα και οι ψυχολόγοι θεωρούν την 

σεξουαλική κακοποίηση των ανδρών από γυναίκες απίθανη, βασιζόμενοι ότι οι γυναίκες δεν 

διαθέτουν τα μέσα για να υποχρεώσουν τους άνδρες σε εξαναγκασμένη σεξουαλική 

δραστηριότητα. Οι γυναίκες μπορεί να μην χρησιμοποιούν άμεση, εμφανή σωματική βία για 

να εξαναγκάσουν τη συνουσία, διαθέτουν όμως άλλα μέσα για να επιτύχουν το στόχο τους 

(Krahé, Waizenhöfer, Möller, 2003). Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τις γυναίκες για 

να εξαναγκάσουν έναν άνδρα σε κάθε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν, 

την εκμετάλλευση του ενόσω βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών, την έντονη ερωτικά λεκτική 

και προκλητική σωματική δραστηριότητα, προκειμένου να προκαλέσουν την επιθυμητή για 

αυτές σεξουαλική πράξη. Ένας άνδρας θύμα τέτοιου βιασμού, σπάνια επιφέρει ορατά 

σημάδια κακοποίησης. Είναι επομένως απαραίτητο, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην γίνονται 

αυτόματα συνδέσεις που να αποκλείουν ένα περιστατικό ως πραγματικό, επειδή ακριβώς δεν 

υπάρχει σοβαρή, ορατή πρόκληση σωματικής βλάβης (Graham, 2006). Τέτοια απουσία 

σωματικών κακώσεων έχει λανθασμένα συνδεθεί με τη συναίνεση των ανδρών σε 

σεξουαλικές πράξεις. Οι μαρτυρίες ενός άνδρα θύματος βιασμού από γυναίκα δράστη εν 

απουσία τέτοιων στοιχείων μπορεί αμέσως να εξισωθεί με συναίνεση στην πράξη που απλώς 

την μετάνιωσε αργότερα (Fisher & Pina, 2013). 
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3.4 Στερεοτυπικές αντιλήψεις: η επίδραση του φύλου του ατόμου που γίνεται η 

αποκάλυψη 

 

 Επιπλέον, εκτός από τα χαρακτηριστικά του θύματος, μελέτες συχνά διερευνούν την  

επίδραση του φύλου στον οποίο γίνεται η αποκάλυψη. Το φύλο του ατόμου που 

αποκαλύπτεται ο βιασμός, έχει βρεθεί να σχετίζεται άμεσα με τις αποφάσεις για τα θύματα 

του, αναφορικά με τις ευθύνες που φέρει το ίδιο το θύμα ή ο δράστης. Έχει διαπιστωθεί  

επανειλημμένα πως οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να 

αποδώσουν ευθύνες στο θύμα, εύρημα που επαναλαμβάνεται αμφότερα από παλαιότερες 

(Calhoun, Selby, & Warring,1976; Bell, Kuriloff, & Lottes, 1994;  Caron & Carter, 1997) και 

πρόσφατες  έρευνες (Anderson & Quinn, 2009; Davies, Rogers, & Bates, 2008; Grubb & 

Harrower,  2009). Επιπλέον, οι άνδρες με υψηλά επίπεδα αποδοχής μυθολογιών βιασμού, 

έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να ελαχιστοποιήσουν τη σοβαρότητα του 

βιασμού  (Newcombe, Van den Eynde, Hafner, & Jolly, 2008) και έχουν την τάση να 

αποδέχονται περισσότερο τις καταστάσεις βιασμού από ότι οι γυναίκες (Talbot, Neill, & 

Rankin, 2010).  Επιπροσθέτως, οι άνδρες φαίνεται να ταυτίζονται περισσότερο με τους 

δράστες σε σχέση με τις γυναίκες και η ταύτιση αυτή είναι υπεύθυνη για τις μειωμένες 

κατηγορίες που επιρρίπτουν  στο δράστη (Kahn et al., 2011).  

     Δεδομένα που υποστηρίζουν την πρόταση πως οι άνδρες αποδέχονται τους μύθους 

βιασμού  σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες, έχει θεωρηθεί ως επιβεβαίωση εν μέρει 

των ριζοσπαστικών φεμινιστικών θεωριών που προτάθηκαν από τις Brownmiller (1975/1993) 

και Burt (1980). Σε μία από τις πρώτες έρευνες σχετικά με το βιασμό και την αποδοχή 

μυθολογιών του, η Brownmiller (1975/1993) πρότεινε τον βιασμό να συμβαίνει ως 

αποτέλεσμα του πατριαρχικού συστήματος και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, που 

εξουσιοδοτεί και ως ένα σημείο προστάζει τους άντρες να καταπιέζουν τις γυναίκες. Οι 

υποστηρικτές του φεμινισμού ισχυρίζονται, πως οι μύθοι για το βιασμό καθορίζουν στο 

βαθμό που  κατηγορείται το θύμα για τον ίδιο τον βιασμό του (Ward, 1995). Προβάλλουν το  

επιχείρημα, ότι ο βιασμός είναι ένα προϊόν της κυριαρχία των ανδρών (Ellis, 1989) που 

χρησιμοποιείται με στόχο να κρατήσει τις γυναίκες σε υποδεέστερη θέση, πάντα κάτω των  

ανδρών (Brownmiller, 1975/1993).  

     Η αδυναμία της φεμινιστικής θεωρίας γίνεται εμφανής, όταν οι διαφορές ανάμεσα στα 

φύλα δεν είναι ξεκάθαρες, αποκαλύπτοντας ασυνεπείς και αντιφατικές αντιλήψεις σχετικά με 

το θύμα. Μερικές μελέτες αποκαλύπτουν, τις γυναίκες να αποδίδουν μεγαλύτερη ευθύνη στο 

θύμα, τουλάχιστον υπό ορισμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένο τύπο απερίσκεπτης 
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συμπεριφοράς (Luginbuhl & Mullin, 1981; Ward, 1995). Από την άλλη πλευρά, αρκετές 

μελέτες αναδεικνύουν την έλλειψη διαφορών μεταξύ των φύλων, ως προς τις αποδόσεις 

ευθυνών στο βιασμό. Οι Acock και Ireland (1983) για παράδειγμα, βρήκαν μικρή υποστήριξη 

για τα πορίσματα των προαναφερθέντων ερευνών. Αντ 'αυτού,  διαπίστωσαν, ότι οι άνδρες 

και οι γυναίκες παρουσίασαν εξίσου σοβαρή αξιολόγηση για το έγκλημα του βιασμού, δεν 

αντιλήφθηκαν καμία παράβαση από την πλευρά του θύματος και, όπως ακριβώς οι γυναίκες, 

οι άνδρες δεν απέδωσαν ευθύνες στο θύμα αλλά κατηγόρησαν το θύτη (Acock & Ireland, 

1983). Ομοίως, οι Süssenbach και Bohner (2011), δε βρήκαν κανένα στοιχείο ανισότητας των 

δύο φύλων στην αποδοχή των μύθων του βιασμού. Αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν, ότι η 

ξεκάθαρη διάκριση των επιπέδων της αποδοχής των μυθολογιών μεταξύ  ανδρών και 

γυναικών, δεν είναι τόσο προφανής όσο έχει υπονοηθεί από ορισμένες μελέτες.  

     Η ασαφής εικόνα που παρουσιάζεται από τις παρούσες έρευνες όσον αφορά τις διαφορές 

των φύλων, μπορεί να οφείλεται εν μέρει, στο γεγονός ότι οι περισσότερες μελέτες θεωρούν  

εξαρχής την ανδρική τάση για απόδοση ευθυνών στο θύμα, χωρίς να διερευνώνται οι 

συγκεκριμένες αντιλήψεις που σχετίζονται με το βιασμό. Έτσι, μπορεί να υποστηριχτεί, πως 

οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα υφίστανται μόνο όταν εξαιρούνται συγκεκριμένες 

πληροφορίες  σχετικά με το φύλο του ατόμου που γίνεται η αποκάλυψη του βιασμού (Grubb 

& Harrower, 2009).   

   Η Burt (1980) σε μία πρωτοποριακή για την εποχή μελέτη επικεντρωμένη στις 

υποστηρικτικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις σχετικά με το βιασμό, διαπίστωσε ότι τα  

στερεότυπα γύρω από τον ρόλο των φύλων, η αντίληψη των ανδρικών και γυναικείων  

σχέσεων ως αντιθέτων, σχετίζονται άμεσα με την αποδοχή των σχετικών με το βιασμό 

μύθων.  Προς υποστήριξη των ευρημάτων της Burt, μελέτες έχουν επανειλημμένα αναφέρει, 

ότι οι η υιοθέτηση παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων επιφέρουν αρνητικές, στερεοτυπικές 

αντιλήψεις απέναντι στις γυναίκες (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Οι ρόλοι των φύλων είναι, 

πεποιθήσεις και στάσεις που προέρχονται από ένα πρότυπο ή κανόνα και αναμένονται από τα 

άτομα. Αυτό γίνεται βάση της βιολογικής τους ταυτότητας, που καθορίζει τις κατάλληλες 

συμπεριφορές που αρμόζουν στους άντρες και στις γυναίκες. Συνηθέστερα, καθιερώνονται 

μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης (Allegier & McCormick, 1983). Μελέτες 

αποδεικνύουν, ότι οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

στερεοτυπικές αντιλήψεις  σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων (Grubb & Turner, 2012). 

Γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με το σχηματισμό αιτιακών αποδόσεων στα περιστατικά 

βιασμών, αυστηρότερη στάση απέναντι στα θύματα με επίρριψη ευθυνών σε αυτά. Οι 

παραδοσιακές στάσεις απέναντι στο ρόλο των δύο φύλων, ερμηνεύουν το βιασμό ως 
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περιστατικό μικρότερης σοβαρότητας. Εμπεριέχουν μεταξύ άλλων τις παραδοχές, ότι οι 

άνδρες έχουν τον κυρίαρχο ρόλο και είναι προστάτες της οικογένειας καθώς και είναι 

υπεύθυνοι για τα έσοδα, ενώ οι γυναίκες θα πρέπει να μένουν στο σπίτι, νοικοκυρές και να 

αναλαμβάνουν την ανατροφή των παιδιών. Η αποδοχή τέτοιων παραδοσιακών προτύπων για 

τους άνδρες και τις γυναίκες θεωρείται προγνωστικός παράγοντας για την αποδοχή 

μυθολογιών βιασμού, καθώς σχετίζεται με την ανεκτικότητα στα διάφορα περιστατικά του 

(Burt, 1980). Ο Feild (1978) ανακάλυψε, ότι τα άτομα που υιοθετούν τέτοιους 

παραδοσιακούς ρόλους πιστεύοντας, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να περιορίζονται, τείνουν να 

αντιμετωπίζουν το βιασμό σαν αποτέλεσμα μίας έντονης ανάγκης για σεξουαλική 

απελευθέρωση και καθιστούν υπαίτιες τις γυναίκες για το συμβάν. Πιο πρόσφατα δεδομένα 

από τον White και την Kurpius (2002), δείχνουν ότι εκείνοι που κατέχουν ισχυρότερες 

παραδοσιακές αντιλήψεις απέναντι στις γυναίκες είναι πιο πιθανό να κατηγορήσουν το θύμα 

βιασμού. Ομοίως, μελέτη διαπιστώνει, πως η αρνητική στάση απέναντι στα θύματα βιασμού 

είναι αποτέλεσμα  της υιοθέτησης μίας παραδοσιακής στάσης απέναντι στο ρόλο των 

γυναικών (Xenos & Smith, 2001). Η αποδοχή και υιοθέτηση τέτοιας συμπεριφοράς 

σχετίζεται με την έλλειψη αναγνώρισης της σεξουαλικής επίθεσης και κατ’επέκταση των 

θυμάτων βιασμού με τη σοβαρότητα που τους αναλογεί (Ben-David & Schneider, 2005). 

Απεναντίας, η Simonson και η Subich (1999) απέδειξαν πως οι άνθρωποι που υιοθετούν 

αντιλήψεις σχετικές με την ισότητα των φύλων: α) είναι λιγότερο πιθανό να αντιληφθούν ότι 

το θύμα επιθυμούσε το σεξ, β) σπανιότερα δε να επιρρίψουν ευθύνες στο θύμα, γ) και τέλος 

είναι πιο πιθανό να εξετάσουν το περιστατικό ως βίαιο. 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

     Η ύπαρξη πολλών παραγόντων που επιδρούν αρνητικά και συμβάλλουν στη δημιουργία 

στερεοτυπικών αντιλήψεων εις βάρος των θυμάτων βιασμού, αποτελεί ένα σημαντικό 

εμπόδιο στην αντιμετώπιση και πάταξη του φαινομένου. Για αυτόν λοιπόν τον λόγο, ο τρόπος 

με τον οποίο το σύστημα δικαιοσύνης χειρίζεται και αντιμετωπίζει τις καταγγελίες βιασμού, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για τα θύματα που αποζητούν την απονομή της δικαιοσύνης, 

όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Η δικαιοσύνη οφείλει να εφαρμόσει το νόμο ώστε να 

πατάξει, και να καταστείλει τέτοια φαινόμενα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο βιασμός 

αποτελεί μείζον έγκλημα, ο ρυθμός συχνότητας του οποίου, δυστυχώς, αυξάνεται ραγδαία σε 

παγκόσμια επίπεδα (Garcia-Moreno & Watts, 2011). Οι καταγγελίες βιασμού, παρ’ όλα είναι 
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λίγες στο σύνολό τους, με ελάχιστα θύματα να φθάνουν στο σημείο να καταγγέλλουν την 

εμπειρία τους στην Αστυνομία. Ακόμα λιγότερες  είναι οι περιπτώσεις που καταφεύγουν στη 

δικαιοσύνη (Holmstrom & Burgess, 1978; Gregory & Lees, 1999). Κατά μέσο όρο, μονάχα 

το 14% των σεξουαλικών κακοποιήσεων καταγγέλλεται στην Αστυνομία ή σε παρόμοιους 

οργανισμούς, από τις οποίες επιθέσεις μόνο στο 30% απονέμεται η δικαιοσύνη (Daly & 

Bouhours, 2010).  Οι βιασμοί που τελικά αποφασίζεται  να αναφερθούν στις αρχές, έχουν 

στην πλειοψηφία τους διαπραχθεί από κάποιον άγνωστο (Estrich, 1987). Συνεπώς, λιγότερο 

από 3% των ενόχων σεξουαλικών επιθέσεων τιμωρούνται εν τέλει για το έγκλημά τους. (Daly 

& Bouhours, 2010).   

     O μεγάλος αριθμός θυμάτων βιασμού που δεν τον καταγγέλλουν στην Αστυνομία ή σε 

ανάλογους οργανισμούς, οφείλεται εν μέρει στην υπόνοια τους, πως αυτό που τους συνέβη 

δεν ενέχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς όμως αυτό 

να ισχύει πάντα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν εμπίπτουν στον «αληθινό βιασμό» 

(Estrich, 1987), στα «πραγματικά θύματα» (LaFree, 1989) και που υπόκεινται σε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, πολύ συχνά κατονομάζονται ως «μύθοι βιασμού» (Brownmiller, 

1975/1993).  Ένας ακόμη λόγος εξαιτίας του οποίου τα θύματα δεν καταφεύγουν στην 

Αστυνομία είναι ο φόβος αντιποίνων από το θύτη (Wolitzky-Taylor et al., 2011). Ο φόβος 

αυτός υποδηλώνει μία δυσπιστία των θυμάτων για το νομικό σύστημα, που φαίνεται να είναι 

ανίκανο να το προστατεύσει από το θύτη, έπειτα από την καταγγελία του.  

     Προκειμένου να τιμωρηθούν οι ένοχοι, τα θύματά τους θα πρέπει να συνεργαστούν με τις 

αρχές επιβολής του νόμου. Οι αστυνομικοί και οι δικαστές έχουν καθήκον να φέρουν τον 

εκάστοτε βιαστή στο φως της δικαιοσύνης, καθώς αποτελούν την μοναδική ευκαιρία του 

θύματος για δικαίωση. Επιπρόσθετα, αυτοί δρουν καταλυτικά στο να εντοπίσουν, εάν η 

καταγγελία που έχουν δεχθεί ενέχει πράγματι το στοιχείο του βιασμού ή όχι (Kerstetter, 

1990). Μια καταγγελία βιασμού θεωρείται έγκυρη και βάσιμη μονάχα, εάν πληροί κάποιες 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Επομένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός που δεν 

πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θεωρείται πραγματικός, οπότε είναι αδύνατο να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι αστυνομικοί, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία αυτή, καθόσον κρίνουν εάν ένας ισχυρισμός – καταγγελία για βιασμό θεωρείται 

πράγματι βάσιμος και έγκυρος, οπότε και μετατρέπεται σε ποινική δίωξη (Kerstetter, 1990). 

Στα περιστατικά της σεξουαλικής κακοποίησης, η απουσία αποδεικτικών στοιχείων και 

μαρτύρων είναι συχνή. Συνεπώς, υπόκειται στην κρίση των αστυνομικών το κατά πόσο 

τέτοιες καταγγελίες μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω στη δικαιοσύνη, ή όχι (Tasca, 

Rodriguez, Spohn, & Koss, 2012). 
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4.1 Θύματα βιασμού: Η οπτική των αστυνομικών 

 

       Οι αστυνομικοί πολύ συχνά, θεωρούν πως το επάγγελμά τους επικεντρώνεται μονάχα 

στην επιβολή του νόμου (Javaid, 2014). Ειδικότερα, σύμφωνα με ορισμένους αστυνομικούς, 

η Αστυνομία στο σύνολό της δεν θα πρέπει να ασχολείται με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του 

βιασμού. Επίσης, θεωρούν πως οι οργανισμοί που ειδικεύονται σε παροχή υπηρεσιών στα 

θύματα, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτές τις επιπτώσεις της κακοποίησης, εφόσον έχουν 

την κατάλληλη εκπαίδευση και ειδίκευση (Javaid, 2014).  Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί 

ότι αρκετοί αστυνομικοί δε λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την άσχημη ψυχολογική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται τα θύματα βιασμού στις συνεντεύξεις που υφίστανται, ενώ πολλές 

φορές επιδεικνύουν συμπεριφορές που αποθαρρύνουν τα θύματα, εντείνοντας έτσι τον 

ψυχικό τους πόνο (Campbell, 2006; Jordan, 2001).  

     Εάν λοιπόν, κάποιο θύμα επιδιώξει να λάβει νομική δράση κατά του βιαστή του, θα πρέπει 

σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες και μηχανισμούς να καταγγείλει τη σεξουαλική 

κακοποίηση στην Αστυνομία. Η διαδικασία αυτή, πολλές φορές μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

τραυματική για το ίδιο το θύμα, διότι οι αστυνομικοί μπορεί να αμβλύνουν με τη 

συμπεριφορά τους το τραύμα που δέχθηκε το θύμα κατά τη διάρκεια του βιασμού. Αυτό 

οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, 

μαθαίνουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και πρωτόκολλα που σχετίζονται με τον 

τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες στο σύνολό τους (Page, 2007). Ακόμα, η 

εκπαίδευση των αστυνομικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην 

πραγματοποίηση κάποιας σύλληψης, αλλά και στη συναισθηματική αποστασιοποίηση, ώστε 

ανεπηρέαστοι να εκτελούν το έργο τους (Rich & Seffrin, 2012). Στην περίπτωση αυτή, τα 

ευάλωτα θύματα διατρέχουν τον κίνδυνο δευτερογενούς θυματοποίησης από την επαφή τους 

με τις αστυνομικές αρχές (Rich & Seffrin, 2012). Εάν το θύμα της σεξουαλικής κακοποίησης 

υποστεί άσχημη μεταχείριση από τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

κατάθεσής του, τότε μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες. 

(Campbell, 2006). Οι συνέπειες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συναισθήματα ντροπής, 

αμφιβολίας, συμπεριφορά κατά την οποία το θύμα κατηγορεί τον ίδιο του τον εαυτό για το 

βιασμό του (Campbell et al., 2001).  

     Τουλάχιστον μια στις τρεις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση είναι πολύ 

πιθανό να εμφανίσουν Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Posttraumatic Stress Disorder; 

PTSD), τραυματικό σύνδρομο βιασμού, και άλλες αγχώδεις διαταραχές (Kilpatrick, Resnick, 

Saunders, & Best, 1998; Tjaden & Thoennes, 2006). Έχει επισημανθεί, πως η αγχώδης φύση 
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του βιασμού μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό οξείας διαταραχής στρες (Acute Stress 

Disorder - ASD) (Kilpatrick et al., 1998)  Έτσι, τα θύματα έχοντας γνώση του σωματικού και 

ψυχολογικού κόστους μίας επίσημης έρευνας, αποφασίζουν να λάβουν μέρος μόνο έπειτα 

από μία ακριβή εκτίμηση της κατάστασης, όταν τα θετικά σημεία υπερβαίνουν τα αρνητικά 

(Doerner & Lab, 1998). Τα θύματα λοιπόν, που υφίστανται ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες 

(π.χ. δευτερογενή θυματοποίηση) οι οποίες μάλιστα ξεπερνούν τις θετικές εμπειρίες που 

μπορεί να έχουν (π.χ. εμπειρία με έναν αστυνομικό ο οποίος έδειξε κατανόηση απέναντί 

τους), προτίθενται λιγότερο να ασχοληθούν με την εξέλιξη της έρευνας.  

    Γυναίκες θύματα βιασμού, υπέθεσαν πως οι λόγοι της δυσπιστίας και της καχυποψίας των 

αστυνομικών, σχετίζονταν άμεσα με τις αντιλήψεις τους περί ηθικής για το γυναικείο φύλο 

και ήταν σαφώς επηρεασμένες από τους μύθους βιασμού (Kelly, 2002). Περίπου μία στις 

τρεις γυναίκες, από δείγμα 48 που ερωτήθηκαν, για τις εμπειρίες τους από την κατάθεση και 

τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκαν, ανέφεραν ότι αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από 

τους αστυνομικούς (Jordan, 2001). Επεσήμαναν ακόμη, πως οι αστυνομικοί πολλές φορές τις 

αντιμετώπισαν με καχυποψία και ένιωθαν ότι έπρεπε οι ίδιες να καταβάλλουν ιδιαίτερη 

προσπάθεια προκειμένου να πείσουν την Αστυνομία για την αξιοπιστία των λεγόμενων τους. 

Αρκετά από τα θύματα, ακόμα, θεωρούσαν τις αμφιβολίες των αστυνομικών γύρω από την 

υπόθεσή τους, ως αποτέλεσμα  της αποδοχής μυθολογιών βιασμού και της έλλειψης μίας 

έντονα συναισθηματικής εικόνας θύματος, που είναι συχνά αναμενόμενη.  

 

4.2 Αποδοχή μυθολογιών βιασμού από τους αστυνομικούς 

 

     Σε άρθρο σχετικό με την διερεύνηση του βιασμού του Firth (όπως αναφέρεται στον 

Jodran, 2004) ένας αστυνομικός παραθέτει: «Οι καταγγελίες των γυναικών και των παιδιών 

για τα σεξουαλικά ζητήματα είναι αποτέλεσμα διαπλοκής ή εντελώς ψευδή. Κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 

βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαλεύκανση της υπόθεσης ενός βιασμού (Tellis & 

Spohn, 2008). Ομάδες ερευνητών και υποστηρικτές του φεμινιστικού κινήματος, που 

ασχολούνταν με την προστασία του γυναικείου φύλου, επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν και 

να ανανεώσουν κάποιους απαρχαιωμένους νόμους σχετικούς με το βιασμό την δεκαετία του 

1970. Πηγή αυτών των ενεργειών αποτέλεσε η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης του 

φαινομένου της δευτερογενούς θυματοποίησης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, συνακόλουθα, 

επιχείρησαν να μετατοπίσουν το επίκεντρο του φαινομένου του βιασμού, από τη 
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συμπεριφορά του θύματος στη συμπεριφορά του θύτη (Horney & Spohn, 1991). Η πράξη 

αυτή, στόχευε στη μείωση της απόδοσης ευθυνών που υφίσταντο τα θύματα, πολλές φορές 

από μέρους των αστυνομικών. Οι μεταρρυθμιστές αυτών των μέτρων, πίστευαν πως οι 

αλλαγές αυτές θα οδηγούσαν περισσότερα θύματα βιασμού στην καταγγελία στην Αστυνομία 

και συνεπώς αυξάνονται με αυτό τον τρόπο οι πιθανότητες της σύλληψης των ενόχων 

(Seidman & Pokorak, 2011). Παρόλα αυτά, εμπειρικά δεδομένα αποδεικνύουν, δυστυχώς, 

πως τα μέτρα αυτά δεν συνέβαλαν ιδιαίτερα στην επίλυση του προβλήματος. 

     Οι αστυνομικοί κατέχουν ιδιαίτερα μεγάλη δύναμη στην αξιολόγηση μιας καταγγελίας 

βιασμού ως έγκυρη ή όχι. Οπότε, κρίνουν εάν υπάρχει λόγος για την περαιτέρω διερεύνηση 

της υπόθεσης, ανάλογα πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό, ερευνητές έχουν 

προσπαθήσει να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των 

υποκινούμενων συμπεριφορών που επιδεικνύουν οι αστυνομικοί απέναντι στα θύματα 

βιασμού. Εξαιτίας της αποδοχής των μύθων περί βιασμού, πολλά θύματα μπορεί να φανούν 

απρόθυμα να καταγγείλουν στην Αστυνομία την εμπειρία τους, λόγω ενδεχόμενου 

στιγματισμού, κατηγοριών, κακής μεταχείρισης από πλευράς των αστυνομικών, καχυποψίας, 

ακόμη και επανα-τραυματισμού (Ahrens, Campbell, Ternice-Thames, Wasco, & Sefl, 2007; 

Chen & Ullman, 2010; Patterson, Greeson, & Campbell, 2009;). Εφόσον λοιπόν, οι 

αστυνομικοί αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τα 

θύματα βιασμού και σεξουαλικών κακοποιήσεων. Έρευνες δείχνουν, πως οι αντιλήψεις 

πολλών αστυνομικών σχετικά με τα θύματα βιασμού ενέχουν στοιχεία της επίρριψης 

ευθυνών στα θύματα και της αποδοχής  των μύθων περί βιασμού (Feild, 1978; Holmstrom & 

Burgess, 1978; Jordan, 2001). 

     Η απόφαση να μην κατατεθεί καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να 

επηρεαστεί από παράγοντες όπως, η απουσία σωματικών κακώσεων, οι ενοχές του θύματος, 

και η αποδοχή των μύθων περί βιασμού (Chen & Ullman, 2010). Η δυσπιστία των 

αστυνομικών απέναντι στα θύματα τα οποία δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια του 

λεγόμενου «ιδανικού θύματος» με βάση την ιστορία του ίδιου του θύματος ή της 

συμπεριφοράς του, μπορούν να οδηγήσουν σε εκ νέου ανάκριση (Page, 2007). Η επιπρόσθετη 

λοιπόν αυτή ανάκριση, οδηγεί σε δευτερογενή θυματοποίηση του ατόμου, που  θεωρεί ότι 

διέπραξε κάποιο σφάλμα και είναι υπεύθυνο για το βιασμό του (Jordan, 2004). Πολλοί 

αστυνομικοί επιδεικνύουν άσχημες συμπεριφορές απέναντι στα θύματα βιασμού και έχουν 

αρνητικές αντιλήψεις για αυτά. Οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται με την 
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επίρριψη ευθυνών στο θύμα, γεγονός που οδηγεί στη δευτερογενή του θυματοποίηση 

(Campbell & Johnson, 1997).  

     Στοιχεία αποδεικνύουν πως οι αστυνομικοί είναι πιθανότερο να αποδεχτούν μύθους 

σχετικούς με το βιασμό σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους και το ευρύ κοινό 

(Lonsway & Fitzgerald, 1994; Suarez & Gadalla, 2010). Αστυνομικοί βρέθηκε να κάνουν 

διακρίσεις ανάμεσα στα θύματα (Sleath & Bull, 2012). Δεν επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή 

που αρμόζει σε αυτά καθώς δεν πιστεύουν, ότι τα θύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενός 

«ιδανικού θύματος». Το προκλητικό ντύσιμο, η επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών σε 

συνδυασμό με τη στάση του και τη συμπεριφορά του, στιγματίζουν την εικόνα ενός «αθώου» 

θύματος. Η αποδοχή μύθων επηρεάζει και την υπόθεση, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 

του θύματος, καθώς οι υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στα αναμενόμενα στερεότυπα 

απορρίπτονται από τους αστυνομικούς, ως ψευδείς αναφορές. Μάλιστα, οι αστυνομικοί 

εκτιμούν, ότι το ποσοστού των ψευδών αναφορών ανέρχεται στο 50 με 80% ενώ οι αληθείς 

μαρτυρίες ανέρχονται σε λιγότερο του 10% του συνόλου των καταγγελιών (Schwartz, 2010). 

     Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα παρουσιάζουν υπαρκτές διακυμάνσεις στους αστυνομικούς 

σχετικά με την αποδοχή των μύθων του βιασμού (Campbell, 2005). Διαφορές που 

επεκτείνονται και στις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους στην επαφή τους με τα θύματα και 

στον τρόπο εξέλιξης της πιθανής ποινικής δίωξης. Τέτοιες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν 

από την Frazier και την Haney (1996), που διαπίστωσαν, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης, όπως η σχέση με τον ύποπτο, ο τραυματισμός και ο 

εκφοβισμός του θύματος και η απόδειξη διείσδυσης, να εμφανίζουν υψηλότερες πιθανότητες 

για διερεύνηση και δίωξη. 

     Οι μύθοι σχετικά με το βιασμό δεν περιορίζονται μόνο στις γυναίκες θύματα βιασμού 

αλλά επεκτείνονται και στα ανδρικά θύματα. Οι ανδρικοί μύθοι βιασμού εντείνουν την 

επίρριψη ευθυνών στο θύμα και μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι εν μέρει, για το πρόβλημα 

της ελλιπούς αναφοράς ανδρικών βιασμών στην Αστυνομία (Javaid, 2014). Παρά το γεγονός, 

της πίστης των αστυνομικών, ότι ο ανδρικός βιασμός είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα, που τα 

ανδρικά θύματα πρέπει να διαχειρίζονται το ίδιο με τις γυναίκες θύματα, η συμπεριφορά τους 

δεν το αποδεικνύει. Εμφανίζουν μια έλλειψη κατανόησης και ευαισθησίας στη διαχείριση 

των αρσενικών θυμάτων, λόγω κυρίως της ανεπαρκούς κατάρτισης και γνώσης πληροφοριών 

σχετικών με τον βιασμό γενικότερα (Javaid, 2014).  

     Τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν, την ανάγκη καταβολής μεγαλύτερης προσπάθειας 

για την αλλαγή της στάσης των αστυνομικών σχετικά με εγκλήματα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας. Η πλειοψηφία των αστυνομικών θεωρεί το βιασμό στο σύνολό του ως ειδεχθές 
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έγκλημα, ωστόσο, περίπου το 6% των αστυνομικών προβλέπεται, πως θα προβεί σε σεξιστικά 

σχόλια σχετικά με τους μύθους βιασμού (Page, 2010). Παρόλο, που οι μύθοι βιασμού 

αναγνωρίζονται ως εσφαλμένοι και δεν υποστηρίζονται από τους αστυνομικούς, η 

συμπεριφορά τους απέναντι στα θύματα, συχνά, δεν συμβαδίζει με τα λεγόμενά τους 

(Schwartz, 2010). Kατά γενική ομολογία, oι αστυνομικοί τείνουν να εγκρίνουν κάποιους 

μύθους σχετικούς με τα άμεσα χαρακτηριστικά και την ιδιότητα του θύματος. Έτσι, ένα θύμα 

που πληροί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. αξιοσέβαστη εργαζόμενη γυναίκα, παρθένα) 

θεωρείται περισσότερο αξιόπιστο από έναν άνδρα ή κάποια ιερόδουλη (Page, 2010). Ωστόσο, 

οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις σχετικές με τους μύθους του βιασμού από τους 

αστυνομικούς απέναντι στα θύματα, έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια 

(Page, 2007).  Η επικράτηση τέτοιων αντιλήψεων, η αποδοχή των μύθων για το βιασμό, σε 

όποιο βαθμό και αν επικρατούν, ενέχουν τον κίνδυνο της δευτερογενούς θυματοποίησης, για 

οποιοδήποτε θύμα αποφασίσει να έρθει σε επαφή με τις αστυνομικές αρχές.  

 

4.3 Αποδυνάμωση υποθέσεων βιασμού  

 

     Υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό, για τα χαμηλά ποσοστά καταδίκης σεξουαλικών 

εγκλημάτων, είναι η αποδυνάμωση-φθορά των υποθέσεων βιασμού (rape case attrition), κατά 

το στάδιο της αστυνομικής έρευνας. Πράγματι, ο ρυθμός αποδυνάμωσης των υποθέσεων 

σεξουαλικών εγκλημάτων είναι υψηλότερος σε σχέση με όλα τα άλλα ατομικά αδικήματα 

(Stern, 2010). Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς, ενώ έχει παρατηρηθεί στην 

Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλασία (Gregory & Lees, 1996; Jordan, 2004; 

Kelly, 2010; Kelly, Lovett, & Regan, 2005; Patterson & Campbell, 2010). Το γεγονός ότι 

είναι ένα σταθερό εύρημα που εντοπίζεται σε πολλά μέρη του πλανήτη χωρίς πολλές 

διαφοροποιήσεις αποτελεί αιτία ανησυχίας.  

    Η σχέση μεταξύ θύματος - δράστη και το πιθανό σεξουαλικό ιστορικό μεταξύ τους, η 

έλλειψη αντίστασης θύματος και ορατών τραυμάτων, η καθυστέρηση στην υποβολή 

καταγγελίας και η αναίρεσή της, τα κενά και οι ασυνέπειες στα λεγόμενα του θύματος 

βιασμού, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και μαθησιακών δυσκολιών, η εθελοντική 

κατανάλωση αλκοόλ πριν από την επίθεση και η παρανόηση της έννοιας της συγκατάθεσης 

από μία γυναίκα, είναι μερικοί από τους παράγοντες που έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τη 

φθορά των υποθέσεων (Hohl & Stanko, 2015; Spohn, White, & Tellis, 2014; Patterson, 

2011). Αυτοί οι παράγοντες ασκούν επιρροές στην αποδυνάμωση των υποθέσεων μέσω της 
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ενδυνάμωσης και της διαιώνισης αντιλήψεων που σχετίζονται με τον «πραγματικό βιασμό» 

και την «αξιοπρεπή γυναίκα» (Hohl & Stanko, 2015). Δημιουργείται έτσι, ένα περιβάλλον 

στερεοτυπικών αντιλήψεων στην Αστυνομίας, στις εισαγγελικές αρχές και στους ενόρκους. 

     Η Αστυνομία δίνει μεγάλη βαρύτητα στα αποδεικτικά ιατροδικαστικά στοιχεία (Tasca, 

Rodeiguez, Spohn, & Koss, 2012), ενώ η πρώτη επαφή με το θύμα είναι κρίσιμη για την 

έκβαση της μετέπειτα πορείας της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί ενημερώνονται από τις 

καταθέσεις των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και έτσι έχουν πρόσβαση από την πρώτη 

στιγμή σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Είναι πιθανό, εάν οι αστυνομικοί δεν δείξουν το 

απαραίτητο ενδιαφέρον, για τη συναισθηματική κατάσταση των θυμάτων, αυτά να μην 

μπορούν να αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες, επειδή αισθάνονται άβολα (Tasca et al., 

2012).  

     Ως πρώτο στάδιο της υπόθεσης, οι αστυνομικοί κρίνουν εάν θα προβούν στον εντοπισμό 

και σύλληψη κάποιου υπόπτου και εάν θα την παραπέμψουν στον εισαγγελέα. Οι ενέργειες 

αυτές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της υπόθεσης, που συχνά δεν είναι η 

αναμενόμενη που πίστευε το θύμα (Estrich, 1987). Ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες 

το θύμα δεν αποσύρει τις καταγγελίες έχει συνδεθεί με μεγαλύτερα ποσοστά καταδικών, που 

δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων βιασμών 

(Feist et al., 2007). Η συμπεριφορά των αστυνομικών στις έρευνες έχει σημαντικό αντίκτυπο 

τόσο στον αριθμό των δραστών που συλλαμβάνονται, όσο και σε εκείνους που 

καταδικάζονται.  

     Ωστόσο, η βαρύτητα του βιασμού κατά τη διερευνητική διαδικασία από την Αστυνομία 

δεν επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στο θύμα. Οι λευκοί άνδρες ύποπτοι χωρίς προϋπάρχον 

ποινικό μητρώο έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να ξεφύγουν από την επιπλέον 

έρευνα. Σε αντίθεση, οι ύποπτοι με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, αντιμετωπίζονται από τους 

αστυνομικούς ως εγκληματίες (Hohl & Stanko, 2015). Κύριος παράγοντας στην έρευνα μιας 

υπόθεσης βιασμού από τις αστυνομικές αρχές, είναι η προσωπική αντίληψη της αξιοπιστίας 

του ισχυρισμού του θύματος σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία (Hohl & Stanko, 

2015). Τον ορισμό που δίνουν οι αστυνομικοί στη σεξουαλική κακοποίησης μπορεί να 

επηρεάσει τις αντιλήψεις τους για την αξιοπιστία του θύματος (Frazier & Haney, 1996; 

Jordan, 2004). 

     Η ήδη υπάρχουσα αρνητική εικόνα της Αστυνομίας, με τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αναφερθέντων βιασμών να μην διώκονται ποινικά, επιδεινώνεται με την κακή μεταχείριση 

των θυμάτων από τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της υποβολής της καταγγελίας ή της 

κατάθεσης τους (Campbell et al., 2001; Frazier & Haney, 1996; Patterson, 2011; Spohn et al., 
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2014). Οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί επιλέγουν να «επενδύουν» σε υποθέσεις με βάσιμες 

υπόνοιες (probable cause) και που να πληρούν τα πρότυπα πάσης λογικής αμφιβολίας 

(reasonable doubt standards) (Martin, 2005). Η περίπτωση φθοράς των σεξουαλικών 

υποθέσεων έχει αποδοθεί στις εκτιμήσεις των υπεύθυνων για τις πιθανότητες που έχει μία 

υπόθεση να εκδικαστεί και να οδηγηθεί σε καταδίκη ή σε αθώωση του δράστη (Frohmann, 

1997, p.532). Η Frohmann, συνεχίζει και περιγράφει αυτό το φαινόμενο ως «τον 

προσανατολισμό της δικαιοσύνης βάση της αντιληπτικής πορείας της διαδικασίας» 

(downstream orientation, p. 535), που φανερώνει, ότι οι αποφάσεις των φορέων της 

δικαιοσύνης εξαρτώνται από παράγοντες που αφορούν την μετέπειτα εξέλιξη της υπόθεσης 

στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Το φαινόμενο αυτό επεκτείνεται και στο έργο των 

αστυνομικών, των οποίων η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από τις αντιδράσεις των 

εισαγγελέων (Spohn et al., 2014). 

     Αποτελέσματα από τη διερεύνηση 569 περιπτώσεων σεξουαλικής επίθεσης έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική φθορά, με τις περιπτώσεις που θεωρούνται πιο σοβαρές, όταν για 

παράδειγμα το θύμα βρίσκεται υπό την απειλή όπλου, να διώκονται πιο αποφασιστικά 

(Frazier & Haney, 1996). Ομοίως, ο Feist και συν. (2007), βρήκαν πως ο συνηθέστερος λόγος 

για αποδυνάμωση της υπόθεσης στο στάδιο της έρευνας, ήταν η απόσυρση των κατηγοριών 

από το θύμα και η έλλειψη ανεύρεσης αποδεικτικών στοιχειών από την Αστυνομία, ώστε να 

ασκήσει ποινική δίωξη στον ύποπτο. Ακόμα και εάν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

υπήρξε ταυτοποίηση του θύτη από το θύμα, οι υποθέσεις υπέστην φθορά στο στάδιο 

καταγραφής της μαρτυρίας και στην άσκηση ποινικής δίωξης του θύτη. Η έλλειψη 

αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία των θυμάτων να θυμηθούν ή να 

γνωρίζουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάριν, πληροφορίες χρήσιμες για τον 

εντοπισμό του θύτη, όπως το επώνυμό του, το επάγγελμά του, από την Αστυνομία ενδέχεται 

να είναι ελλιπείς. Δεδομένα αποδεικνύουν, ότι η αναγνώριση του υπόπτου γίνεται σε 

λιγότερο από τις μισές περιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης (Frazier & Haney, 1996). 

Στη σύλληψη του θύτη, εκτός από την ταυτοποίησή του και την προηγούμενη σχέση του με 

το θύμα, βρέθηκε ότι συμβάλλουν αρκετοί παράγοντες. Μεταξύ άλλων, η εκούσια υποβολή 

του θύματος σε ειδική σεξουαλική εξέταση, αν ο βιασμός συνέβη σε εξωτερικό χώρο και αν 

το έγκλημα διαπράχθηκε υπό την απειλή όπλου (Bouffard, 2000). Η Αστυνομία είναι 

θεωρητικά πιο πιθανό να κινητοποιηθεί, να εντοπίσει τον θύτη όταν το θύμα τον γνωρίζει, 

έστω με ένα όνομα ή ψευδώνυμο, από προηγούμενη σχέση σεξουαλική ή μη, καθώς οι 

περιπτώσεις αυτές απαιτούν ελάχιστη ή καμία έρευνα και σπατάλη πόρων (Frazier & Haney, 

1996). Οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν είναι οι απαραίτητοι για να λυθεί κάθε υπόθεση. Οι 
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πιέσεις από τις ανώτερες βαθμίδες, για το κλείσιμο ή την επίλυση των υποθέσεων οδηγεί τους 

αστυνομικούς, να λειτουργούν επιλεκτικά όσον αφορά την κατανομή των διαθέσιμων πόρων 

και να επικεντρώνονται μόνο σε περιπτώσεις, που πιστεύουν, ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί η 

ποινική δίωξη (Tellis & Spohn, 2008). 

     Ο Jordan (2004) έπειτα από την ανάλυση κλειστών ή αποσυρμένων περιπτώσεων, 

διαπίστωσε, μία ιστορικά διάχυτη καχυποψία ως προς τη στάση και στον τρόπο που 

διαχειρίζονται οι αστυνομικοί τις καταθέσεις των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής 

κακοποίησης. Πιο πρόσφατα, ο ίδιος ερευνητής (2008) ανέδειξε τη δυσκολία να γίνουν 

πιστευτά τα θύματα βιασμού από την Αστυνομία, ακόμα και εκείνα που ενέπιπταν στην 

κατηγορία του «ιδανικού» θύματος. Η Αστυνομία φαίνεται να αδυνατεί να εξετάσει τους 

βιασμούς που αφορούν περισσότερους από έναν θύτες που συμβαίνουν εκτός από τα πάρτυ 

και θεωρεί ύποπτα τέτοια περιστατικά, θέτοντας στο στόχαστρο την αξιοπιστία του θύματος 

(LaFree, 1981). Δύο παράγοντες βρέθηκαν να σχετίζεται με την ποινική δίωξη του δράστη 

από αστυνομικούς. Αρχικά, ήταν η εκτίμηση της αξιοπιστίας του θύματος και έπειτα, η 

αντίληψή τους για την πιθανότητα που είχε ο δράστης να βρεθεί ένοχος ενώπιων του 

δικαστηρίου (Schuller & Stewart, 2000). Σε γενικές γραμμές, η δυσπιστία των αστυνομικών 

συνεχίζει να είναι εμφανής και να εμποδίζει την ομαλή εξέλιξη των καταγγελιών για βιασμό. 

Οι ισχυρισμοί του θύματος κινδυνεύουν να απαξιωθούν αν έρθουν σε αντίθεση με τα ιδεώδη 

των επίσημων σχετικά με τα γνήσια θύματα σεξουαλικής κακοποίησης Frohmann (1991). Ο 

Bouffard (2000) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η Αστυνομία θα καταβάλλει τη μεγαλύτερη 

προσπάθεια στη διερεύνηση των υποθέσεων που πίστευαν ότι ήταν αληθινές ή άξιζαν την 

έρευνα. 

     Περίπου το ήμισυ του συνόλου των βιασμών, περιλαμβάνουν την κατάχρηση αλκοόλ και 

άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, είτε από το δράστη είτε από το θύμα ή και από τους δύο (Abbey, 

Zawacki, Buck, Clinton, & McAuslan, 2004). Η αξιοπιστία του θύματος και του θύτη μετά 

από την κατανάλωση αλκοόλ μεταβάλλεται. Αν και τα επίπεδα μέθης του υπόπτου δεν 

άσκησαν καμία επίδραση στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του θύτη από τους αστυνομικούς, 

το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ από το θύμα συνοδεύτηκε με την  απόδοση ευθυνών και την 

αρνητική αντίληψη της αξιοπιστίας του, από τους αστυνομικούς (Schuller & Stewart, 2000). 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη, ότι η επήρεια του αλκοόλ μειώνει σημαντικά την αξιοπιστία 

των θυμάτων. Σε συνδυασμό όμως, με παράγοντες, όπως  προηγούμενη συναινετική 

συνεύρεση με το δράστη ή την απόκρυψη των πληροφοριών, για παράδειγμα η χρήση άλλων 

ουσιών, επιδρούν αρνητικά στον τρόπο που γίνονται αντιληπτά τα θύματα από τους 

αστυνομικούς (Jordan, 2004). Σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι ένα μεγάλο μέρος των 
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θυμάτων που βιάστηκαν ενόσω ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, δεν αναζητούν 

ιατρική - φαρμακευτική περίθαλψη και αποφεύγουν την επαφή με τις  αστυνομικές αρχές 

(Walsh et al., 2015).  

     Η αυξημένη υπόνοια, ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί και η δυσπιστία στα λεγόμενα των 

θυμάτων επικρατούν, είναι κυρίαρχα και καταστροφικά χαρακτηριστικά που υπονομεύουν τη 

συμμετοχή των αστυνομικών στην έναρξη και τη διεξαγωγή επίσημων ερευνών. Μάλιστα, 

κάποιοι υποστηρίζουν, πως από το σύνολο των καταγγελιών μόνο οι μισές από αυτές είναι 

βάσιμες (Feldman-Summers & Palmer, 1980). Οι αστυνομικοί έχουν την τάση να 

υπερεκτιμούν τα ποσοστά ψευδών καταγγελιών (Spohn et al., 2014), με την πεποίθηση ότι 

περίπου τρεις στις πέντε καταγγελίες για βιασμό να είναι είτε ψευδείς είτε εσφαλμένες 

(Feldman-Summers & Palmer, 1980). Ένας στους πέντε αστυνομικούς προβληματίζεται 

ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, με τους ψευδείς 

ισχυρισμούς να αποτελούν την κύρια πηγή ανησυχίας τους. Αρκετοί αστυνομικοί πιστεύουν 

ότι οι αβάσιμες καταγγελίες είναι πολύ συχνό φαινόμενο, με κάποιους να υποστηρίζουν, ότι 

οι περισσότεροι βιασμοί είναι δύσκολο να αναγνωριστούν ως τέτοιοι ή δεν έχουν συμβεί 

ποτέ. Άλλοι υποστηρίζουν, ότι από το σύνολο των περιπτώσεων μονάχα ένα 3% 

αντικατόπτριζαν το συμβάν του βιασμού, έτσι όπως πραγματικά συνέβη (Barrett & Hamilton-

Giachritsis, 2013). Αντίστοιχα, οι αναφορές των ειδικών ερευνητών των υπηρεσιών επιβολής 

του νόμου (detectives) σχετικά με τις ψευδείς αναφορές κυμαίνονται από το 10 έως το 80% 

του συνόλου των βιασμών, επισημαίνοντας ότι όλες οι καταγγελίες εμπεριέχουν ψευδή 

στοιχεία (Jordan, 2001). Ομοίως, οι πραγματικοί βιασμοί έτσι όπως ανέδειξαν τα ευρήματα 

των Chambers και Millar (1983) ανέρχονται μόλις στον ένα ανά είκοσι αναφερόμενους στην 

Αστυνομία, πάντοτε έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από τα όργανα του νόμου.   

     Τέτοιες διαδεδομένες στάσεις δυσπιστίας στον αστυνομικό χώρο σχετικές με το βάσιμο 

των ισχυρισμών των θυμάτων βιασμού, καθιστούν δύσκολη την απόφαση των θυμάτων να  

προβούν σε καταγγελία του βιασμού τους, πόσο μάλλον να θέσουν την εμπιστοσύνη τους 

στις αστυνομικές αρχές (Chambers & Millar, 1983). Αυτή η επιφυλακτικότητα και ο 

σκεπτικισμός απέναντι στις κατηγορίες για βιασμό έχουν αρνητικές επιδράσεις στις 

υποθέσεις και συμβάλλουν σημαντικά στην αποδυνάμωσή τους (Kelly et al., 2005). Ενώ, 

λειτουργούν και ως εμπόδιο αποθαρρύνοντας τα θύματα να προβούν σε καταγγελία (Gregory 

& Lees, 1996; Kelly, 2001; Kelly et al., 2005; Lievore, 2003). Αυξάνουν ακόμα δραματικά 

τις πιθανότητες για την μετέπειτα απόσυρση της μαρτυρίας τους (Temkin, 1999). Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί, βάσει πρόσφατων δεδομένων, ότι οι ψευδείς καταθέσεις βιασμών 
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ανέρχονται μόλις στο 10% του συνόλου των αναφορών του συγκεκριμένου εγκλήματος (Feist 

et al., 2007; Kelly, 2010).  

     Τα παραπάνω ευρήματα είναι ανησυχητικά δεδομένου, ότι οι προσωπικές αντιλήψεις των 

αστυνομικών εμπλέκονται ενεργά στην διερεύνηση των υποθέσεων και μπορούν να 

επηρεάσουν την αντιληπτική αξιοπιστία του θύματος και των μαρτυριών του. Παρεμβαίνουν 

ακόμα άμεσα και στην ενέργεια που είναι διαθέσιμοι να επενδύσουν και στα μέτρα που 

λαμβάνουν για να παραπέμψουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Ο κάθε αστυνομικός 

ανταποκρίνεται διαφορετικά στις καταγγελίες βιασμού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο πιο 

περίπλοκο τον εντοπισμό της αιτίας. Η διακύμανση στον τρόπο που διαχειρίζονται τις 

υποθέσεις βιασμού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η ποικιλομορφία στα 

χαρακτηριστικά και αντιλήψεις των αστυνομικών σε συνδυασμό με τα επιμέρους προσωπικά 

χαρακτηριστικά του θύματος και της υπόθεσης, καθιστούν δύσκολο σε αυτούς να την 

αξιολογήσουν (Reiner, 1994).  Πρακτικά η υποχρέωση των αστυνομικών να αξιολογούν την 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά, έχει ως αποτέλεσμα να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα κοινώς 

αποδεκτά στερεότυπα για την διερεύνηση των υποθέσεων. Αυτό καθίσταται φανερό, στη 

διερεύνηση των σεξουαλικών αδικημάτων από τη σχέση της αξιολόγησης των θυμάτων και 

της υπαιτιότητάς τους για το συμβάν με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών σχετικά με την 

αξιοπιστία των καταγγελλόντων (Lees, 1997; Gregory & Lees, 1999). Ίσως, εάν οι 

αστυνομικοί είχαν μία πληρέστερη εικόνα για το βιασμό και τις τραυματικές επιπτώσεις που 

φέρει στο θύμα, θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις αντιδράσεις του θύματος κατά 

το στάδιο της εξέτασης. Και αν, ακόμα, οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο φόβος που διακατέχει 

τα θύματα, πως δεν θα γίνουν πιστευτά ή θα αποτελέσουν αντικείμενο χλευασμού, τα 

υποκινεί σε δηλώσεις που αποσκοπούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους (Jordan, 2004). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τα θύματα με περισσότερη 

κατανόηση.  

 

4.4 Επιδράσεις του φύλου των αστυνομικών στις αντιλήψεις βιασμού  

 

    Τα θύματα βιασμού τείνουν να αντιδρούν πιο έντονα στα αρνητικά σχόλια και στις 

απαντήσεις που δέχονται, καθώς είναι περισσότερο συναισθηματικά ευάλωτα από τα θύματα 

άλλων εγκλημάτων (Campbell et al., 2001; Filipas & Ullman, 2001). Ως αποτέλεσμα, τα 

ανάμεικτα αντιληπτικά ερεθίσματα που σχετίζονται με τα θύματα, μπορούν να 

λειτουργήσουν ανασταλτικά και να τα αποσιωπήσουν (Ahrens, 2006; Campbell, 2006).  Τα 
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χαρακτηριστικά του συνεντευκτή είναι μία διάσταση που μπορεί να επηρεάσει την έκβαση 

της συνέντευξης. Η ικανότητα του συνεντευκτή να διατηρήσει μία ανοιχτόμυαλη στάση και 

να δημιουργήσει μία βασική συναισθηματική σχέση, βοηθούν το θύμα να «ανοιχτεί» πιο 

εύκολα (Yuille, Marxsen, & Cooper, 1999). Μία τέτοια προσωπική οπτική των πραγμάτων 

που δεν περιορίζεται εύκολα και μία ικανότητα για τη δημιουργία αρμονικής σχέσης μπορούν 

να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο που αξιολογεί ένας αστυνομικός τις 

πληροφορίες σχετικά με το βιασμό, έτσι όπως παρέχονται από το θύμα. Συνηθίζεται, οι 

αναθέσεις στους αστυνομικούς για την λήψη καταγγελιών να γίνεται με βάση το βαθμό και 

το φύλο (Gregory & Lees, 1999; Hodgson & Kelley, 2002). Η ανάθεση αυτή γίνεται 

συχνότερα στις γυναίκες, ενώ παραμερίζεται η αξία της εμπειρίας που έχουν στις 

συναναστροφές τους με τα θύματα. Παρά το γεγονός, ότι τα θύματα μπορεί να προτιμούν να 

εξετάζονται προφορικά από τις γυναίκες (Martin, 1997), αυτό δεν σημαίνει πως οι γυναίκες 

αστυνομικοί επιθυμούν να διεξάγουν τις συνεντεύξεις, ειδικότερα εάν δεν είναι υψηλόβαθμες 

(Gregory & Lees, 1999; Hazelwood & Burgess, 2008). Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

γυναίκες αστυνομικοί κατέχουν περισσότερες δεξιότητες στη λήψη μαρτυριών (Jordan, 

2002). 

     Τα στοιχεία που επικεντρώνονται στις διάφορες επιδράσεις του φύλου των αστυνομικών, 

ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το βιασμό, είναι περιορισμένα. Οι γυναίκες 

αστυνομικοί, φαίνεται να έχουν περισσότερο ευνοϊκές αντιλήψεις για τα θύματα βιασμού, σε 

σχέση με τους άνδρες αστυνομικούς. Συγκριτικά με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 

να εκλάβουν τον ισχυρισμό του θύματος ως αληθινό, να αποδώσουν λιγότερες ευθύνες στο 

θύμα, ενώ να θεωρήσουν υπαίτιους τους θύτες. Επιπλέον, οι γυναίκες αστυνομικοί είναι 

περισσότερο πεπεισμένες για την ενοχή του θύτη και οι πιθανότητες να του απαγγείλουν 

κατηγορίες είναι εμφανώς υψηλότερες (Schuller & Stewart, 2000). Η Chesler (2001), 

ωστόσο, αναδεικνύει και εξηγεί το λόγο που γυναίκες, είναι περισσότερο εχθρικές στα 

θύματα του ιδίου φύλου σε σχέση με τους άνδρες. Με την αύξηση των γυναικών στο 

εργατικό δυναμικό και με την αισθητή πλέον παρουσία τους στους χώρους εργασίας, 

αυξήθηκε ταυτόχρονα και το ανταγωνιστικό πνεύμα μεταξύ τους για την κατάκτηση των 

πολυπόθητων θέσεων εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τη δημιουργία τριβής και έμμεσης 

επιθετικότητας ανάμεσά τους. Ένα λοιπόν ανδροκρατούμενο αστυνομικό περιβάλλον, 

επηρεάζει τον τρόπο που κοινωνικοποιούνται και εκτελούν τα καθήκοντά τους οι γυναίκες 

αστυνομικοί. Έτσι, είναι πιθανό να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη άλλων ατόμων του ίδιου 

φύλου, ως ανταγωνιστικό και να προσπαθούν να ελέγχουν τη κάθε πτυχή της συμπεριφοράς 
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των άλλων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων ή των ατόμων που συναντούν 

μέσω της εργασίας τους, όπως τα θύματα βιασμού.  

     Σε αντίθεση με τα παραπάνω δεδομένα, που εμφανίζουν την υπεροχή του ενός ή του 

άλλου φύλου, ως προς τη συμπεριφορά του σχετικά με τα θύματα βιασμού, έχει βρεθεί ότι 

δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αστυνομικών 

σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τα θύματα βιασμού (Wentz, 

Archbold, 2012). Αυτές οι διαφορές μεταξύ των φύλων στον ειδικό πληθυσμό των 

αστυνομικών, αντικατοπτρίζουν ένα μέρος της διαφοράς που υπάρχει, και στο βαθμό που 

μπορεί να διαφέρουν οι απόψεις και οι αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού, ιδίου ή 

διαφορετικού φύλου, για τα θύματα του βιασμού (Lonsway & Fitzgerald, 1994). 

Ανεξαρτήτως φύλου, οι παντρεμένοι αστυνομικοί τείνουν να έχουν περισσότερο ευνοϊκές 

αντιλήψεις για τα σεξουαλικώς κακοποιημένα θύματα (Feild, 1978). Ομοίως, οι αστυνομικοί 

με κόρες, διαχειρίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα περιστατικά βιασμού, καθώς ως 

γονείς μπορούν να κατανοήσουν τις συνέπειες από ένα πιθανό βιασμό στο παιδί τους 

(Campbell, 1995).   

     Η μοναδική ίσως ανησυχία των θυμάτων, όσον αφορά την επαφή τους με τις αστυνομικές 

αρχές, σχετίζεται άμεσα με τη συναισθηματική τους ανασφάλεια (Temkin, 1999). Ιδιαίτερα, 

αυτό φαίνεται από το φόβο που τα διακατέχει, ότι η μαρτυρία τους δεν θα γίνει πιστευτή και 

την αντίληψή τους, πως δεν θα υπάρχει πραγματικά προσωπικό ενδιαφέρον από τη μεριά των 

αστυνομικών, αλλά θα αντιμετωπιστούν όπως κάθε άλλη παρόμοια υπόθεση. Επίσης, τα 

θύματα είναι δυσαρεστημένα, όταν έρχονται αντιμέτωπα με συγκεκριμένες ενέργειες των 

αστυνομικών. Δηλαδή, την έλλειψη της απαραίτητης ενημέρωσης για την πορεία και την 

εξέλιξη της υπόθεσής τους, χρησιμοποιώντας τα μόνο ως πηγή πληροφοριών προκειμένου οι 

αστυνομικοί να προβούν σε συλλήψεις. 

  

4.5 Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές επιδράσεις στη συμπεριφορά των αστυνομικών 

 

     Έχει ακόμα υποστηριχθεί, πως υπεύθυνο για τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι 

αστυνομικοί είναι το εργασιακό περιβάλλον και όχι οι ατομικές διαφορές τους. Οι 

προκαθορισμένοι στόχοι, οι επιμέρους αποστολές και οι πολιτικές που διακατέχουν τις 

αστυνομικές διαδικασίες, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον τρόπο που οι αστυνομικοί 

ορίζουν και αντιμετωπίζουν τα περιστατικά σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση (Martin, 

2005). Το μεγαλύτερο εύρος των συμπεριφορών αυτών επηρεάζεται από την εργασιακή και 
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τοπική κουλτούρα (Dodge, Valcore, & Klinger, 2010). Οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε 

διευθύνσεις μεγάλων αστικών περιοχών, αποδέχονται του μύθους βιασμού σε μικρότερο 

βαθμό σε σχέση με τους αστυνομικούς των επαρχιακών αστυνομικών τμημάτων. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στις πληθυσμιακές διαφορές που έρχονται σε επαφή οι αστυνομικοί. Στις 

μεγάλες πόλεις, συνήθως προέρχονται κάτοικοι από αστικές περιοχές, οι οποίοι μπορεί να 

είναι λιγότερο συντηρητικοί στις απόψεις και στις αντιλήψεις τους σχετικά με τους ρόλους 

των φύλων σε αντίθεση με αυτούς που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Επιπρόσθετα, το 

ανθρώπινο δυναμικό των αστυνομικών κέντρων μεγάλων πόλεων απασχολεί περισσότερο 

γυναικείο προσωπικό. Ακόμα τα κεντρικά αυτά αστυνομικά καταστήματα έχουν επίσημα 

πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση σεξουαλικών κακοποιήσεων, καθώς και περισσότερους 

διαθέσιμους πόρους για την εκπαίδευση και τη κατάρτιση του προσωπικού. Οι τοπικοί 

παράγοντες συμβάλλουν στη μείωση ή στην αποδοχή των μυθολογιών βιασμού.  

     Προηγούμενο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, γενική και 

ειδική των αστυνομικών. Εξετάζεται, ο τρόπος που η εκπαίδευση των αστυνομικών 

επηρεάζει τις συναναστροφές τους με τα θύματα βιασμού και τις αποφάσεις  τους σχετικά με 

τις υποθέσεις της σεξουαλικής κακοποίησης. Αστυνομικοί με περισσότερη εμπειρία, ειδική 

για το βιασμό εκπαίδευση και με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες για τη σεξουαλική 

παρενόχληση σε χώρους εργασίας, υιοθετούν περισσότερο ευνοϊκές στάσεις απέναντι στο 

θύμα και τείνουν να του επιρρίπτουν λιγότερες ευθύνες (Campbell, 1995). Οι αστυνομικοί 

ακόμα, θεωρούν ότι η σχετική με το βιασμό εκπαίδευση τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία 

για την αντιμετώπιση και ανταπόκριση στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε θύματος βιασμού.  

     Η Page (2007) διαπίστωσε, ότι η αποδοχή μυθολογιών και η απόδοση ευθυνών στα 

θύματα βιασμού, ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε αστυνομικούς που είχαν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τόσο η εκπαίδευση όσο και η επαγγελματική 

εμπειρία έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερη αποδοχή μύθων βιασμού. Ωστόσο, η ειδικευόμενη 

εκπαίδευση αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση είναι αυτή που βελτιώνει σημαντικά 

τις συνεντευκτικές δεξιότητες των αστυνομικών (Campbell & Johnson, 1997; Page, 2007). 

Αντιφατικά στοιχεία αποδεικνύουν, ότι το μορφωτικό επίπεδο και η εμπειρία δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν ενεργά την υποστήριξη μυθολογιών βιασμού σε ένα δείγμα αστυνομικών, όπου 

έχουν παρακολουθήσει τετραετή κύκλο σπουδών (Wentz & Archbold, 2012). 

     Η μετατόπιση των αντιλήψεων που δικαιολογούν την αντρική επιθετικότητα έναντι των 

γυναικών, ακόμα και, μετά από εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αστυνομικούς έχει αποδειχθεί 

δύσκολη (Lonsway, Welch, & Fitzgerald, 2001). Κανένα από τα προγράμματα κατάρτισης 

δεν μείωσαν τα επίπεδα αποδοχής των μύθων βιασμού σε νεοσύλλεκτους αστυνομικούς, 
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ωστόσο, επέδρασαν θετικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους και στις ικανότητες τους να 

διεξάγουν συνεντεύξεις. Αντίθετα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστυνομικών συνδέθηκε με 

λιγότερες αποδόσεις ευθυνών στα θύματα (Darwinkel, Powell, & Tidmarsh, 2013).Αύξησε 

επίσης, την έγκριση των υποθέσεων βιασμού, ειδικότερα εκείνων που υπό διαφορετικές 

συνθήκες θα απορρίπτονταν εξαιτίας διφορούμενων αποδεικτικών στοιχείων. Οι αστυνομικοί 

επέδειξαν μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο διαχείρισης των διαδικασιών, ενώ περιορίστηκαν 

τα αρνητικά τους σχόλια σχετικά με τα θύματα ή την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.  

     Ιδιαίτερα, δεξιότητες του επιμέρους συνεντευκτή έχουν συνδεθεί με καλύτερης ποιότητας 

συνεντεύξεων. Ο συνδυασμός της κατάλληλης και επιμελούς προετοιμασίας για τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης, των απαραίτητων δεξιοτήτων υποβολής - χειρισμού των 

ερωτήσεων και της δεξιότητας της ενεργητικής ακρόασης, χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα 

προσόντα, σύμφωνα με τους ειδικούς διεξαγωγής ανακρίσεων (Cherryman & Bull, 2001). 

Ένας καλός συνεντευκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εισερχόμενα δεδομένα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει αυτόν που καταθέτει να παρέχει περισσότερες πληροφορίες, με  

αποτέλεσμα, την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας (Yuille et al.,1999). Οι αστυνομικοί 

βρέθηκε να είναι ψυχροί, υπολογιστικοί και να προβαίνουν στην επίδειξη συμπεριφορών που 

να διασφαλίζουν την κυριαρχία τους προς τα άτομα. Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από 

τη σύνδεση της προσωπικότητάς τους μαζί με τις δεξιότητές τους στη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων (Sear & Stephenson, 1997). Η πρόκληση και η δυσκολία στην κατοχή και στην 

υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών συνέντευξης από τους αστυνομικούς έχει τεκμηριωθεί. 

Μία πιθανή εξήγηση για την αδυναμία αυτή είναι, ότι οι περισσότερες συνεντεύξεις 

επηρεάζονται από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το βιασμό. Αστυνομικοί με 

χαμηλότερη αποδοχή των μυθολογιών του βιασμού, με αυξημένη συναισθηματική 

επικοινωνία, και με βελτιωμένες ικανότητες χρήσης ανοιχτών ερωτήσεων κατά τη διάρκεια 

του εξεταστικού σταδίου, παρουσιάζουν καλύτερες ικανότητες συνέντευξης (Rich & Seffrin, 

2012). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο επώδυνος χαρακτήρας ενός τραυματικού 

γεγονότος έχει συνδεθεί με την αυτόματη ενεργοποίηση αμυντικών λειτουργιών, που 

αποσκοπούν στην προστασία και στην αποφυγή τραύματος του συνεντευκτή (Sear & 

Stephenson, 1997). 

     Εκτός από τον εντοπισμό των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών επιδράσεων 

στη συμπεριφορά των αστυνομικών, εξετάζονται και οι αντιλήψεις σχετικά με τη συνεργασία 

τους με το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διεξαγωγή της έρευνας βιασμού. Συγκεκριμένα 

οι αστυνομικοί εκτιμούν και υποστηρίζουν την εμπλοκή εξειδικευμένου νοσηλευτικού 

προσωπικού κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για σεξουαλική κακοποίηση (Stone, Henson, & 
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Mclaren, 2006). Οι αστυνομικοί εμπιστεύονται τον τρόπο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 

από αυτό το ειδικό προσωπικό, ενώ είναι ευχαριστημένοι από την αποτελεσματικότητα και 

επαγγελματικότητα που τους διακατέχει. Η μοναδική παρέμβαση που κάνουν οι αστυνομικοί, 

είναι η επιθυμία τους για την αύξηση του εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. 

Παρόμοια, από την οπτική των θυμάτων βιασμού αυτή τη φορά, έχει βρεθεί, ότι η ύπαρξη 

συνηγόρου στο πλευρό τους που από την πρώτη στιγμή τα υποστηρίζει και τα καθοδηγεί 

βελτιώνει την εμπειρία τους με τις αρχές (Campbell, 2006). 

     Είναι πολύ πιθανό η συμπεριφορά των αστυνομικών, απέναντι στα θύματα βιασμού να 

είναι τελείως διαφορετική από τη σκληρή και δυσμενή, που συχνά τους αποδίδεται 

(Koppelaar, Lange, & van de Velde, 1997). Ωστόσο, η εικόνα της Αστυνομίας με κυρίαρχη 

τη τακτική καταπολέμησης του εγκλήματος που προσανατολίζεται στους δράστες, συχνά δεν 

εξυπηρετεί το θύμα και τις ανάγκες του (Barrett & Hamilton-Giachritsis, 2013). Οι 

αστυνομικοί έτσι, εμφανίζουν μηδαμινή ή λανθασμένη κατανόηση για το φαινόμενο του 

βιασμού και τις επιπτώσεις του. Είναι πολύ πιθανό, όμως, να μην είναι σε θέση ή να 

αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

του θύματος και ταυτόχρονα να διεξαγάγουν αποτελεσματική έρευνα.  

     Οι γυναίκες αποζητούν να γίνουν πιστευτές και αναζητούν κάποια μορφή λύτρωσης μέσω 

της καταφυγής τους στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί από τη μεριά τους διαβεβαιώνουν, ότι 

καταβάλλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για τη διαλεύκανση των εκάστοτε υποθέσεων 

βιασμού. Η δυσαρέσκεια των γυναικών θυμάτων από τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι 

παρεχόμενες σε αυτές υπηρεσίες από την Αστυνομία, σε συνδυασμό με την αδυναμία των 

αστυνομικών να τις καλύπτουν συναισθηματικά, φανερώνουν την έντονη ανάγκη για την 

ίδρυση εξειδικευμένων φορέων, ικανών να καλύπτουν αυτά τα κενά. Έτσι τα θύματα δεν θα 

νιώθουν ότι απλά χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση ενός στόχου ενώ παράλληλα θα 

καλύπτονται και οι άλλοι συναισθηματικοί τομείς (Barrett & Hamilton-Giachritsis, 2013). Τα 

ζητήματα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας σχετικά με το βιασμό θα συνεχίσουν να αποτελούν 

σοβαρό εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή και έκβαση των σχετικών δικανικών υποθέσεων. 

Κύρια αιτία, αποτελούν οι αντιλήψεις για το βιασμό τόσο των αστυνομικών όσο και των 

θυμάτων που διακατέχονται από την επικρατούσα νοοτροπία καχυποψίας και δυσπιστίας 

(Jordan, 2004).  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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     Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι ο ορισμός, η επεξήγηση και η αποδοχή των 

μυθολογιών σχετικών με το βιασμό, με ιδιαίτερη αναφορά στον πληθυσμό των αστυνομικών. 

Ως μυθολογίες αναφέρονται όλες οι πεποιθήσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση. Ο βιασμός αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο, 

με τις ρίζες του να εντοπίζονται χιλιάδες χρόνια πριν και τη μορφή έκφρασης του να 

μεταβάλλεται. Αρχικά, εμφανίστηκε ως έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας και έπειτα εξελίχθηκε 

σε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο,  η 

μεταβολή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυχτί αλλά χρειάστηκαν αιώνες νομικών 

αλλαγών και αγώνων ανθρωπιστικών κινημάτων.  

     Ο βιασμός συμβαίνει σε ένα πλήθος περιστάσεων και η έκτασή του κυμαίνεται. Μπορεί 

να αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό που συμβαίνει σε μία απρόσμενη κατάσταση από 

κάποιο άγνωστο ή γνώριμο άτομο. Μπορεί όμως, να συμβαίνει μεθοδικά και επανειλημμένα  

στα πλαίσια μίας κακοποιητικής σχέσης. Η σεξουαλική κακοποίηση δεν κάνει διακρίσεις 

ανάμεσα στη φύση των σχέσεων, όσο κοντινές και αν είναι αυτές. Εντοπίζεται από το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον μέχρι το εργασιακό και το ευρύτερο κοινοτικό, χωρίς 

ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. Είναι από τη φύση της, ευρεία και συστηματική, με την 

έννοια ότι το γυναικείο φύλο αποτελεί τον κύριο πληθυσμό θυματοποίησης και 

χρησιμοποιείται ως μέσω καταπίεσης, μεμονωμένα κατά των γυναικών ή γενικότερα κατά 

μειονοτήτων. 

     Λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του φαινομένου του βιασμού, καθίσταται φανερή 

η δυσκολία ανάδειξης ενός περιεκτικού ορισμού του, που να είναι γενικά αποδεκτός και να 

καλύπτει όλες τις διαστάσεις του. Οι περισσότεροι ορισμοί, εμπλέκουν τα στοιχεία της 

ηλικίας, του φύλου, της συναίνεσης και της φύσης της πράξης. Στην Ελλάδα, ο βιασμός έτσι 

όπως ορίζεται από τον Ποινικό Κώδικα, καλύπτει τις διαστάσεις των ηλικιών (15 ετών για 

σύναψη ετεροφυλοφιλικής ερωτικής σχέσης, 17 για σεξουαλική επαφή μεταξύ αρρένων) και 

της συναίνεσης, αναγνωρίζει την εξαναγκαστική φύση του βιασμού (Ποινικός Κώδικας - 

Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και Εγκλήματα Οικονομικής Εκμετάλλευσης 

της Γενετήσιας Ζωής). Αυτό όμως που παραλείπεται είναι η συγκεκριμένη αναφορά στη 

φύση της πράξης και στα δύο φύλα (π.χ. πρωκτική, κολπική, πεϊκή, στοματική, με βοηθητικά 

όργανα κλπ.). Όσο και αν διαφέρουν μεταξύ τους οι ορισμοί, αναγνωρίζεται κοινώς, ότι η 

απόφαση να συμμετάσχει κάποιος σε σεξουαλικές σχέσεις είναι τελικά μία έκφραση 

αυτονομίας του ατόμου και όχι θέμα τιμής, με θεμελιώδη αρχή την προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
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     Η δυσκολία κατανόησης του βιασμού δεν περιορίζεται μόνο στις διαφορές του τρόπου 

που ορίζεται. Επεκτείνεται και σε θεωρητικά ρεύματα, που έχουν προσπαθήσει για πολλές 

δεκαετίες να αναδείξουν την αιτία του βιασμού και των μυθολογιών του. Οι εκπρόσωποι του 

φεμινιστικού ρεύματος υποστηρίζουν, ότι ο βιασμός είναι αποτέλεσμα της ανισότητας μεταξύ 

των δύο φύλων, που απορρέει από τις αντιλήψεις του ρόλου των φύλων έτσι όπως γίνονται 

αποδεκτοί από την κοινωνία. Ουσιαστικά, επικρίνουν το πατριαρχικό σύστημα, που στοχεύει 

στην υπονόμευση και υποβάθμιση του γυναικείου φύλου που επιτυγχάνεται μέσω της 

επιβολής βίας. Τη διαμόρφωση του βιασμού ως φυσιολογικής συμπεριφοράς που έχουν 

ασκηθεί πάνω του οι μηχανισμοί της φυσικής επιλογής προσπάθησαν να αποδείξουν οι 

υποστηρικτές της εξελικτικής θεωρίας. Προτείνουν, ότι ο βιασμός είναι αποτέλεσμα της 

εξέλιξης των δύο φύλων, που έχει καθοριστικό ρόλο για την αναπαραγωγή του είδους. 

Ταυτόχρονα επιδράσεις στις επιθετικά σεξουαλικές συμπεριφορές έχει και το εξωτερικό 

κοινωνικό περιβάλλον και η κοινωνικοποίηση του ατόμου. Η τρίτη θεωρία βιασμού που 

αναφέρεται στην παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με τον συνδυασμό των θετικών των 

άλλων θεωριών και την απόρριψη των αρνητικών τους σημείων. Έτσι, το πρόβλημα του 

βιασμού εντοπίζεται ως αποτέλεσμα μάθησης και φυσιολογικών διαφορών σε επίπεδο 

εγκεφαλικών ορμονών. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, υποδεικνύουν την πολυδιάστατη 

φύση του βιασμού, που μπορεί να εξηγηθεί από διαφορετικές πλευρές και αντικατοπτρίζουν 

τη δυσκολία χάραξης μίας κοινώς αποδεκτής  πορείας που να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει 

το φαινόμενο του βιασμού. 

     Οι θεωρίες αυτές του βιασμού, κυρίως η φεμινιστική, αποτέλεσαν τη βάση για τη 

διερεύνηση του βιασμού έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους. Τα θύματα 

βιασμού, αποτελούν μία μικρή εξαίρεση, καθώς  πολύ συχνά θεωρούνται υπεύθυνα για τη 

θυματοποίησή τους. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο των φύλων 

σχετίστηκαν άμεσα με την επίρριψη ευθυνών στα θύματα με αποτέλεσμα τη δημιουργία των 

μύθων βιασμού. Οι μύθοι βιασμού αποτελούν λανθασμένες πεποιθήσεις, ότι τα θύματα 

βιασμού είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνα για τη θυματοποίησή τους, ενώ απαλλάσσουν 

από το δράστη μεγάλο μέρος της ευθύνης. Οι μύθοι βιασμού γίνονται αποδεκτοί από μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού και αναφέρονται στο βιασμό και των δύο φύλων. 

     Τα χαμηλά ποσοστά καταγγελιών και οι δυσάρεστες εμπειρίες των θυμάτων βιασμού από 

τις αστυνομικές αρχές, έστρεψαν την προσοχή στις αντιλήψεις σχετικά με το βιασμό και στα 

χαρακτηριστικά των αστυνομικών. Ιδιαίτερα ανησυχητικό αποτελεί το γεγονός, ότι οι μύθοι 

του βιασμού αποδέχονται σε υψηλά επίπεδα από τους αστυνομικούς. Ακόμα, φαίνεται, ότι 

μεγάλο μέρος των αστυνομικών αδυνατούν να εμποδίσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις 
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σχετικά με τα θύματα βιασμού, από το να επεμβαίνουν στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν. 

Το έργο των αστυνομικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, από τις κρίσεις που έχουν οι ίδιοι 

για τα θύματα βιασμού, με αποτέλεσμα η πρώτη εντύπωση που διαμορφώνουν και η ιδιότητα 

του θύματος  να είναι βασικές για την μετέπειτα εξέλιξη της υπόθεσής τους. Αν και τα ειδικά 

για το βιασμό εκπαιδευτικά προγράμματα δεν μπορούν να μεταβάλλουν τις προσωπικές 

πεποιθήσεις, μπορούν ωστόσο να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιπτώσεις του 

βιασμού, την ψυχολογική κατάσταση του θύματος και να βελτιώσουν τις δεξιότητες της 

συνέντευξης. Ωστόσο, η διαδεδομένη αρνητική εικόνα των αστυνομικών, όσον αφορά τον 

τρόπο που χειρίζονται τις υποθέσεις βιασμού και η δυσπιστία των θυμάτων που θεωρείται 

δεδομένη για τις αστυνομικές αρχές, δε βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος των 

χαμηλών καταγγελιών και καταδικών. 

     Αυτό ίσως, να αποτελεί και τον κυριότερο περιορισμό της παρούσας βιβλιογραφικής 

πτυχιακής εργασίας, ότι δηλαδή, οι περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν εξ αρχής μία 

αρνητική προδιάθεση για τον τρόπο που γίνεται αντιληπτός ο βιασμός. Θεωρείται δεδομένο, 

ότι τα θύματα θα έρχονται αντιμέτωπα με καχύποπτα και σεξιστικά σχόλια και ότι το κοινό, 

αστυνομικοί ή μη, θα επιδεικνύον επιλεκτικά αρνητική συμπεριφορά στα θύματα βάση των 

χαρακτηριστικών τους. Η επίλυση αυτής της μονόπλευρης αρνητικής τάσης είναι 

προτεινόμενη για τις μελλοντικές μελέτες, που ίσως να συμβάλλουν στην αλλαγή θέασης του 

βιασμού. Η έλλειψη των ελληνικών ερευνητικών στοιχείων σχετικά με τις αντιλήψεις των 

αστυνομικών για το αδίκημα του βιασμού, περιορίζει σημαντικά το περιεχόμενο της 

παρούσας εργασίας. Αυτή εν μέρει οφείλεται στην απουσία συχνών κρουσμάτων βιασμού, 

που όταν συμβαίνουν παρουσιάζονται σε διαφορετικό χρονικό και τοπικό επίπεδο. 

Ανασταλτικά μπορεί ακόμα να λειτουργούν, οι αυστηρές προδιαγραφές και οι χρονοβόρες 

διαδικασίες για την λήψη της άδειας διεξαγωγής έρευνας στο προσωπικό της Αστυνομίας.  

    Συμπερασματικά, αυτό που προκύπτει είναι, ότι οι μυθολογίες βιασμού είναι βαθιά 

ριζωμένες στις αντιλήψεις των ατόμων και αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο που επιδρά 

αρνητικά στον τρόπο που γίνεται αντιληπτός αυτός και τα θύματά του. Αν και το φαινόμενο 

του βιασμού δεν είναι πρόσφατο, η αδυναμία αντιμετώπισής του είναι φανερή. Χρειάζεται 

επομένως, να καταβληθεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια  για τη σωστή και πλήρη 

ενημέρωση σχετικά με τις αιτίες και τις επιπτώσεις του βιασμού. Κανένα θύμα δεν αποζητά 

το βιασμό του και σε καμία περίπτωση δεν είναι επιθυμητή οποιαδήποτε κατάκριση. Η 

συχνότητα του βιασμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, δεν αποτελεί δηλαδή σπάνιο φαινόμενο 

τριτοκοσμικών χωρών. Ο κάθε ένας κινδυνεύει να θυματοποιηθεί ή να μετατραπεί σε θύτη. 
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