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Ενδο-οικογενειακή βία ως έμφυλη

βία



Η σύνδεση της κακοποίησης με το φύλο των 
θυμάτων είναι κατανοήσιμη μέσα από δυο 
άξονες: 

-Επιδημιολογικά δεδομένα 
-Kοινωνικοπολιτισμική κατασκευή του φύλου



Στο χώρο της κακοποίησης ενηλίκων, 
το γυναικείο φύλο θεωρείται ο 

κυριότερος προβλεπτικός παράγοντας 
επικινδυνότητας.

• οι γυναίκες, ως ενήλικες αλλά και παιδιά, 
εκτίθενται σε πολλές μορφές κακοποίησης, 
(APA, 1985. O’ Leary 1986). 



• Η ενδοοικογενειακή βία δεν ήταν αναγνωρίσιμη 
έως πριν από τέσσερις δεκαετίες, ως την εποχή 
πιέσεων για νομικές αναδιαρθρώσεις (Kia-
Keating, Grossman & Sorsoli, 2005). 

• Οι κακοποιημένες γυναίκες παρουσιάζουν ευρύ 
φάσμα συναισθηματικών και συμπεριφορικών
προβλημάτων ως αποτέλεσμα 
επαναλαμβανόμενης κακομεταχείρισης με 
αποτέλεσμα πολύ συχνά τα συμπτώματα να 
θεωρούνται ότι πηγάζουν από προσωπική 
ψυχοπαθολογία (APA, 1985).



• Σύμφωνα με τον Wolfe (2006), η αναζήτηση των 
φαινομένων βίας και των επιπτώσεων τους πρέπει να 
αναζητηθεί στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

• Είναι σαφές ότι σε μια οικογένεια δεν 
αντιλαμβάνονται όλοι τη βία με τον ίδιο τρόπο και δεν 
έχουν τις ίδιες επιπτώσεις, με τις γυναίκες και τα 
παιδιά να αποτελούν τα πιο ευάλωτα μέλη. 

• Τα παιδιά και οι νέοι ουσιαστικά αντανακλούν τις 
εμπειρίες τους από την οικογένεια από την οποία 
προέρχονται, τόσο ως προς τις θετικές όσο και τις 
αρνητικές συμπεριφορές. 



• Κακοποίηση θεωρείται κάθε βίαιη 
αλληλεπίδραση σε συνθήκες κοινής 
συμβίωσης όπου η γυναίκα καταπιέζεται ή 
τραυματίζεται (Correra, 1987). 



πρόβλεψη βίας 

• κοινωνικές στάσεις του ευρύτερου 
περιβάλλοντος

• χαρακτηριστικά και η στάση του άντρα
• η σχέση του ζευγαριού 
• προηγούμενο ιστορικό κακοποίησης



Μελέτη στάσεων απέναντι στο βιασμό 
ενός δείγματος φοιτητών / ριών

• Ήδη από την εποχή της Brownmiller (1975) η 
πράξη του βιασμού είναι μια πράξη βίας που 
προκαλείται, δικαιολογείται και κατά 
συνέπεια  διατηρείται μέσα από στερεότυπες 
κοινωνικές αντιλήψεις για το ρόλο της 
γυναίκας. 



αντιλήψεις για την υπαιτιότητα της 
γυναίκας-θύματος

• Σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (Untited
Nations, 1985) «θύμα εγκλήματος» είναι το 
πρόσωπο το οποίο υπέστη φυσική ή ψυχική 
βλάβη ή κάκωση, υλική απώλεια ή ζημιά ή 
άλλη κοινωνική μείωση ως αποτέλεσμα 
εγκληματικής συμπεριφοράς. 

• - ο χαρακτηρισμός κάποιου ως θύματος δεν 
σημαίνει αυτόματα την απαλλαγή από την 
υπαιτιότητα.



• Η Burt (1980) προτείνει ότι το στερεότυπο της 
γυναικείας κατωτερότητας είναι υπεύθυνο 
για τις πράξεις βιασμού αλλά και την 
υιοθέτηση μύθων για την υπαιτιότητα της 
γυναίκας. Η ίδια όμως συνδέει τους μύθους 
και με άλλες τρεις διαστάσεις: 

• Α. Σεξουαλικός συντηρητισμός
• Β. Πεποιθήσεις εχθρικής σεξουαλικότητας
• Γ. Αποδοχή διαπροσωπικής βίας



Πίνακας 1 Αντιλήψεις για τον ορισμό 
βιασμού
Φοιτητές/ριες ΑΠΘ

Ν=150

Δικηγόροι

Ν=10

Ν* % Ν* %

Η περίπτωση που η γυναίκα υποκύπτει
μετά από…

Λεκτικές απειλές για σωματική
ακεραιότητα

49 32.7 3 30

Λεκτικές απειλές εκτός σωματικής
ακεραιότητας

28 18.7 0 0

Απειλή με όπλο 132 88 10 100

Κατοχή όπλου χωρίς απειλή 26 17.3 0 0

Έντονη σωματική βία 139 92.7 10 100

Ελαφριά σωματική βία 64 42.7 4 40



Πίνακας 2 Συγκρίσεις βαθμού συμφωνίας με τις δηλώσεις, ανάλογα με το φύλο
Προτάσεις ερωτηματολογίου % Συμφωνίας («Συμφωνώ

απόλυτα» + «Συμφωνώ»)

Άνδρες Χ2

Β.Ε. =3

p

Στο βιασμό, ποτέ δεν πρέπει να καταλογίζονται ευθύνες στο θύμα 35.1 73.2 22.94 .005

Όλοι οι βιαστές είναι ψυχικά άρρωστοι

Μια γυναίκα μπορεί να αποφύγει το βιασμό αν θέλει
48.1 16.7 18.9 .005

Ένας άντρας που βιάζει μια γυναίκα θα πρέπει να καταδικάζεται
τουλάχιστον σε 30 χρόνια φυλάκισης

36.8 59.2 8.74 .05

Μια γυναίκα που έχει βιαστεί είναι λιγότερο επιθυμητή ερωτικά

Ο βιασμός δίνει την ευκαιρία στους άντρες να επιδείξουν τον ανδρισμό
τους
Πολλές γυναίκες εύχονται μυστικά να βιαστούν 61.3 14.1 41.36 .005

Για μερικές γυναίκες, τους αξίζει να βιαστούν 45.2 14.1 18.47 .005

Πολλές γυναίκες προκαλούν το βιασμό με το ντύσιμο ή τη συμπεριφορά
τους

76.5 54.2 17.17 .005

Οι ήσυχες γυναίκες δεν βιάζονται 24.7 2.8 14.95 .005

Οι περισσότερες κατηγορίες βιασμού είναι αβάσιμες 25.7 11.1 16.39 .005

Ο βιασμός είναι η έκφραση μιας ακράτητης επιθυμίας για σεξ

Ο βιασμός είναι έκφραση επιθετικότητας απέναντι στη γυναίκα 65 84.5 8.54 .05

Οι βιαστές είναι σεξουαλικά καταπιεσμένα άτομα 67.5 86.1 8.92 .05

Στις περισσότερες περιπτώσεις βιασμού, οι γυναίκες «πήγαιναν
γυρεύοντας»

35.9 11.1 17.26 .005

Η αιτία των περισσότερων βιασμών είναι το ίδιο το σεξ



Ο βιασμός μιας γυναίκας από ένα γνωστό της άντρα δεν σημαίνει
παρά μια γυναίκα που άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή

Οι καταδικασμένοι βιαστές θα έπρεπε να ευνουχίζονται 10.4 18.3 13.45 .005

Μια γυναίκα θα έπρεπε να αισθάνεται ενοχές μετά το βιασμό 14.5 5.6 18.61 .005

Ο βαθμός της αντίστασης της γυναίκας θα πρέπει να αποτελεί το
κυριότερο κριτήριο για τη δικαστική απόφαση ενοχής του βιαστή

Η απειλή του βιασμού χρειάζεται για να συγκρατεί ορισμένες
γυναίκες στη θέση τους

25 8.4 10.65 .05

Το προηγούμενο ιστορικό μιας γυναίκας θα έπρεπε να παίζει ρόλο
στη δικαστική απόφαση για την ενοχή του δικαστή

Η ηλικία και η εμφάνιση του θύματος επηρεάζει το βαθμό ενοχής
του βιαστή

48.7 29.2 15.29 .005

Αν το θύμα είχε προηγούμενες ερωτικές σχέσεις με το βιαστή της,
μειώνεται ο βαθμός ενοχής του δεύτερου



Αντί επιλόγου

• «δεν απαντώ εις το ερωτηματολόγιό σας γιατί 
είμαι ήδη απόλυτος στις απόψεις μου.  Οι 
γυναίκες αρέσκονται να βιάζονται και είναι 
αποκλειστικά οι ίδιες υπεύθυνες για ότι τους 
συμβαίνει» (!!!)



Πρόγραμμα Σχέσεων Νεότητας (Youth Relationships Project -YRP) (Wolfe et 
al., 2003

απευθύνεται σε έφηβους που ανήκουν σε υψηλή ομάδα 
κινδύνου λόγω ιστορικού κακοποίησης και αντίξοων 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών

Η επίτευξη των στόχων επιχειρείται μέσα από την εστίαση σε 
θετικές εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης της 
επιθετικότητας, χρησιμοποιώντας δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και συζητώντας τις  προσδοκίες που 
σχετίζονται με το φύλο

Το περιεχόμενο στηρίζεται σε προγράμματα εκμάθησης 
δεξιοτήτων και  σε φεμινιστικές θεωρίες σχετικά με τις 
κοινωνικές αξίες οι οποίες προάγουν διακριτικές και βίαιες 
συμπεριφορές μέσα από τις διαφοροποιήσεις φύλου. 



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία είδη 
δράσεων

Εκπαίδευση και ενημέρωση 
Το τμήμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των εφήβων να αναγνωρίζουν 

μορφές βίαιης συμπεριφοράς σε διαφορετικά πλαίσια (όπως η κακοποίηση 
παιδιών, κακοποίηση γυναικών, σεξουαλική παρενόχληση, ρατσισμός), με 
ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δύναμης και κυριαρχίας στις σχέσεις ανδρών και 
γυναικών. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Περιλαμβάνει δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας, με στόχο την αναζήτηση 

εναλλακτικών της βίας λύσεων στις περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε θέση 
καταπίεσης ή κακοποίησης

Κοινωνικές δράσεις
Οι έφηβοι αναλαμβάνουν να επικοινωνήσουν και να επισκεφτούν υπηρεσίες και 

δομές στην κοινότητα τις οποίες θεωρούν απόμακρες και απειλητικές, θα ήταν 
όμως δυνάμει υποστηρικτικές, όπως, π.χ., η αστυνομία, αλλά και αναλαμβάνουν 
δράσεις οι οποίες βοηθούν στην ενεργητική συμμετοχή για τη μείωση της βίας 
στην κοινότητα, όπως, π.χ., οργάνωση εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων 
για καταφύγια γυναικών κακοποιημένων γυναικών. 


