
«Αυτό που είναι αόρατο δεν υπάρχει, και εδώ ακριβώς 
βρίσκεται το τυφλό σημείο των δημόσιων πολιτικών. Εκεί 
ακριβώς εντοπίζεται και το διπλό δράμα που βιώνουν τα 

θύματα. Από τη μια έχουν τη βία να τα καταστρέφει, και από 
την άλλη έχουν τη σιωπή που τα πνίγει και τα απομονώνει. 

Λίγο λίγο, όμως, το πέπλο σιωπής ανασηκώνεται και 
αποκαλύπτει το μέγεθος αυτού του δράματος.

Περνούν χρόνια ολόκληρα, μερικές φορές ακόμα και 
δεκαετίες, ανάμεσα στη στιγμή που ένα παιδί βιώνει κάποια 

μορφή σεξουαλικής βίας και στη στιγμή εκείνη που, ως 
γυναίκα πια ή ως άντρας, τολμά να μιλήσει.

Πόσος χαμένος χρόνος! Πόσος πόνος που αποσιωπάται! 
Δεν μπορούμε πλέον να αποδεχόμαστε αυτή τη σιωπή 

και αυτή την άρνηση. Έχουμε μια συλλογική ευθύνη να 
δράσουμε αποτελεσματικά».

Κα Michèle BARZACH, Πρόεδρος της UNICEF France,  
απόσπασμα από την ομιλία της στις 2 Μαρτίου του 2015 με την ευκαιρία 

του συμποσίου με τίτλο «Enquête de reconnaissance de l’association 
Mémoire Traumatique et Victimologie» (Έρευνα-Οδηγός της Ένωσης για 

την Τραυματική Μνήμη και τη Θυματολογία)



Ευχαριστίες

Οι ευχαριστίες και η βαθιά μου ευγνωμοσύνη απευθύνονται:

• στον Jean-Pierre, τον σύζυγό μου, ο οποίος μέσα από την άνευ 
όρων αγάπη του, την αδιάκοπη βοήθεια και την υποστήριξή του σε 
όλους τους αγώνες μου, τη δουλειά του ως απαιτητικού αναγνώ-
στη, τη μεγάλη του συμμετοχή στην Ένωσή μας αλλά και μέσα από 
τις παθιασμένες συζητήσεις μας, μου έδωσε τη δυνατότητα να δου-
λέψω και τελικά να γράψω αυτό το βιβλίο, με όλη μου την αγάπη

• στα τρία παιδιά μου, στους/στις συντρόφους της ζωής τους και 
στα δύο εγγόνια μου, που η παρουσία, η ανθρώπινη ποιότητά 
τους και η αγάπη που μου δίνουν μου είναι τόσο απαραίτητα για 
να συνεχίζω τη δουλειά και να εμμένω στον σκοπό μου

• στη Laure, για τη βοήθειά της και για την πολύτιμη συμβολή της, 
για την προσεκτική ανάγνωσή της, για τον χρόνο που επενδύει 
και για το αξιόλογο έργο που προσφέρει στην Ένωσή μας 

• στον Maud και στον Rémy, για την πιστή υποστήριξή τους, τη 
συνεχή ενθάρρυνσή τους και για τη συμμετοχή τους στους αγώ-
νες που δίνω, με όλη μου την αγάπη

• στη Sokhna Fall και στην Judith Trinquart, μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Ένωσής μας, για την ποιότητα της στρατευμένης 
προσφοράς τους στο έργο μας, για τη συνεισφορά τους και τις 
αναλύσεις τους – ιδιαίτερες δε ευχαριστίες οφείλω στη Sokhna για 
την προσεκτική ανάγνωσή της, με αίσθημα φιλίας και αφοσίωσης

• σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσής μας, στους φίλους και τις 
φίλες μου καθώς και στους δωρητές μας, για την υποστήριξή τους, 
τη συνεπή στράτευσή τους στο έργο μας και για την πολύτιμη βοή-
θειά τους, με όλη μου την ευγνωμοσύνη και με φιλικά αισθήματα

• στους ασθενείς και στις ασθενείς μου, για την εμπιστοσύνη τους 
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και για όλη τη δουλειά που έχουμε ολοκληρώσει από κοινού, 
τους στέλνω τη σκέψη και τη φιλία μου

• σε όλα τα θύματα βίας και ιδιαίτερα στα πρόσωπα εκείνα που 
συμμετείχαν στην έρευνά μας με τίτλο «Impact des victimes de 
violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte» (Οι επιπτώσεις 
στα θύματα σεξουαλικής βίας από την παιδική ηλικία έως την 
ενηλικίωση) για τις πολύτιμες μαρτυρίες και για την εμπιστοσύνη 
τους· το βιβλίο αυτό τους οφείλει πολλά· εύχομαι να προωθήσει 
τη δίκαιη υπόθεσή τους και τους στέλνω τις σκέψεις μου και τα 
φιλικά μου αισθήματα

• σε όλες τις ενώσεις και σε όλες εκείνες και όλους εκείνους που 
δουλεύουμε μαζί, συζητάμε, αγωνιζόμαστε καθημερινά, για το 
τεράστιο έργο που προσφέρουν και την αποδοτική συνεργασία 
μας, με τα φιλικά μου αισθήματα

• στη UNICEF Γαλλίας και σε όλη την ομάδα συνεργατών της με 
την ανθρώπινη ζεστασιά που τη διακρίνει, για την πολύτιμη συ-
νεργασία που μας προσφέρουν, για τη βοήθειά τους και την όλη 
την υποστήριξη που παρείχαν στην έρευνά μας με τίτλο «Impact 
des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » (Επιπτώσεις 
της σεξουαλικής βίας από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίω-
ση), που πραγματοποιήθηκε το 2015, με τα φιλικά μου αισθή-
ματα και με τις ευχαριστίες μου

• σε όλες εκείνες και όλους εκείνους που, εδώ και τόσον πολύ 
καιρό, αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή βίας, που εργάζονται 
για έναν καλύτερο, πιο ενωμένο κόσμο, για έναν κόσμο όπου τα 
θύματα θα προστατεύονται καλύτερα, θα αναγνωρίζονται καλύ-
τερα και θα χαίρουν καλύτερης φροντίδας, για έναν κόσμο όπου 
τα δικαιώματά τους θα γίνονται –επιτέλους– σεβαστά, με όλη 
μου την ευγνωμοσύνη και τα φιλικά μου αισθήματα

• τέλος, σε εκείνες και εκείνους που δεν είναι πια μαζί μας, που 
υπέφεραν τόσο πολλά, αγωνίστηκαν τόσο πολύ, μας έδωσαν 
τόσο πολλά, αποδίδω την τιμή που τους οφείλεται.



Εισαγωγή

Γιατί είναι τόσο σημαντική η πληροφόρηση 
για τις πράξεις σεξουαλικής βίας και για τις 
τραυματικές επιπτώσεις τους στα θύματα;

Από την πρώτη έκδοση του παρόντος βιβλίου το 2015 και 
μετά, μεσολάβησε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος 
για τις μορφές σεξουαλικής βίας, με αφορμή το κίνημα 

#MeToo. Αυτό το hashtag, που έκανε την εμφάνισή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2017 κατά τη διάρκεια του 
σκανδάλου Harvey Weinstein στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τερά-
στια και άμεση απήχηση και επέτρεψε μια ιστορικής σημασίας απε-
λευθέρωση του λόγου των γυναικών που έπεσαν θύματα πράξεων 
σεξουαλικής βίας – μια απελευθέρωση που, σε διαδοχικά κύματα, 
επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτό το κύμα απελευθέρωσης δεν 
έχει σταματήσει έκτοτε. Eξαπλώνεται σε όλες τις χώρες, σε όλα τα 
επαγγελματικά περιβάλλοντα, ακόμα και στα πιο απρόβλεπτα.

Όλα ξεκίνησαν από μια έρευνα της εφημερίδας New York Times 
η οποία δημοσίευσε τις μαρτυρίες πολλών ηθοποιών που ανέφεραν 
τη σεξουαλική βία την οποία είχαν υποστεί στα χέρια του ισχυρό-
τερου παραγωγού του Χόλιγουντ. Ενώ επί δεκαετίες όλοι γνώριζαν 
ότι πολλά θύματα είχαν ήδη καταγγείλει τις ενέργειες του Harvey 
Weinstein, τίποτα δεν είχε γίνει. Η άρνηση και ο νόμος της σιω-
πής λειτουργούσαν στην εντέλεια και επέτρεπαν στον συγκεκριμέ-
νο παραγωγό να συνεχίζει να επιτίθεται σεξουαλικά σε ηθοποιούς 
απολαμβάνοντας πλήρη ατιμωρησία. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο 
έφερε στο προσκήνιο σε όλη της την έκταση τη σεξουαλική βία που 
υφίστανται οι γυναίκες στον κλάδο της κινηματογραφικής παραγω-
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γής, ανέδειξε τη σοβαρότητα του φαινομένου αλλά και την άρνηση 
και την ανοχή που επικρατούσαν μέχρι τότε και έφταναν σε βαθμό 
συνενοχής. Οι μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης πυροδότησαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κύμα αγανάκτησης 
αλλά και αλληλεγγύης προς τις ηθοποιούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
όλο και περισσότερες γυναίκες να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς αλ-
λά και ηθικά νομιμοποιημένες ώστε να προβούν με τη σειρά τους 
σε μαρτυρίες σχετικά με τις πράξεις βίας που είχαν υποστεί. Ο δη-
μόσιος λόγος γι’ αυτά τα ζητήματα απελευθερώθηκε σαν πυρκαγιά 
και οι μαρτυρίες πολλαπλασιάστηκαν με το hashtag #MeToo. Αίφ-
νης ο λόγος αυτών των γυναικών ακουγόταν, γινόταν πιστευτός, η 
σημασία του αναγνωριζόταν και αυτό είχε ως συνέπεια οι δράστες 
αυτών των πράξεων, που τόσο καιρό παρέμεναν στο απυρόβλητο, 
να κατηγορηθούν. Ένας άνεμος ελπίδας και αλληλεγγύης φύσηξε 
ξαφνικά για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο στη Γαλλία, ενώ ο αγώνας κατά των πράξεων σεξιστι-
κής και σεξουαλικής βίας κηρύχθηκε επισήμως σημαντική εθνική 
υπόθεση τον Νοέμβριο του 2017, το hashtag #MeToo και το γαλλι-
κό hashtag #Balancetonporc («Μίλησε κι εσύ για το δικό σου γου-
ρούνι»), που το ξεκίνησε πρώτη η Sandra Muller, προχώρησαν με 
αργά βήματα. Οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες παρουσιάστηκαν σαν 
«καταδόσεις», ειδικά στις περιπτώσεις όπου κατονομάζονταν οι δρά-
στες, ενώ καμία από τις γνωστές προσωπικότητες που κατηγορή-
θηκαν δεν ανησύχησε. Όλοι τους συνέχιζαν τη σταδιοδρομία τους, 
εξακολουθώντας να απολαμβάνουν την αναγνώριση που ήδη είχαν 
και συνεχίζοντας να κατέχουν τιμητικές θέσεις. Η Sandra Muller δι-
ώχθηκε μάλιστα ποινικά με την κατηγορία της δυσφήμισης από εκεί-
νον τον οποίο κατονόμασε. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και στη 
συνέχεια απαλλάχθηκε κατά την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε.

Οι φωνές των θυμάτων εκείνων που ήταν τα πλέον ευάλωτα και 
που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες διακρίσεις έχουν πλέον καταστα-
λεί, αν και αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των περιπτώσεων 
(παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα έγκλειστα σε ιδρύματα ή 
που υφίστανται φυλετικές προκαταλήψεις, περιθωριοποιημένα άτο-
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μα και άλλες κατηγορίες). Και όλα αυτά παρά τις πολλές διαφωτιστι-
κές έρευνες που έγιναν και κατέδειξαν τη μεγάλη έκταση που έχουν 
προσλάβει η εγκληματικότητα εναντίον παιδιών και οι πράξεις βίας 
που έχουν ως υπόβαθρο τον σεξισμό και τις διακρίσεις, παρά τις 
πολυάριθμες μαρτυρίες, τα βιβλία, τα άρθρα, τα θεατρικά έργα, τις 
ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα podcasts που κυκλοφόρησαν και είχαν 
σημαντικό αντίκτυπο. Και όλα ετούτα τη στιγμή που αποκαλύπτε-
ται ότι όλο και περισσότερα επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλ-
λοντα έχουν «μολυνθεί» από την εκτεταμένη σεξουαλική βία που 
ασκείται στους κόλπους τους (Εκκλησία, αθλητικοί, καλλιτεχνικοί, 
ακαδημαϊκοί κύκλοι κ.ά.). Τα αποτελέσματα πολλών στατιστικών 
μελετών και ερευνών μάς παρέχουν αδιαμφισβήτητα και συγκλο-
νιστικά στοιχεία που δείχνουν πως η ατιμωρησία, η άρνηση και η 
κουλτούρα του βιασμού συνεχίζουν να κυριαρχούν μέσα σε ένα 
κλίμα γενικής αδιαφορίας. 

Χρειάστηκε τελικά να ξεσπάσουν κάποια δικαστικά σκάνδαλα στη 
Γαλλία για να έρθουν στο φως η απίστευτη ατιμωρησία της οποίας 
χαίρουν οι δράστες εγκλημάτων σε βάρος παιδιών αλλά και η κα-
κοποίηση που υφίστανται τα θύματα. Αυτά τα σκάνδαλα συγκλόνι-
σαν την κοινή γνώμη. Ιδιαίτερα συνταρακτικές ήταν οι υποθέσεις της 
Sarah στο Pontoise και της Justine στο Meaux. Πιο συγκεκριμένα, τα 
δικαστήρια έκριναν ότι αυτά τα δύο εντεκάχρονα κορίτσια είχαν συ-
ναινέσει στη διείσδυση την οποία είχαν υποστεί από άνδρες ηλικίας 27 
και 22 ετών αντίστοιχα. Αυτό συνέβη διότι από τη γαλλική νομοθεσία 
απουσιάζει ένα όριο ηλικίας κάτω από το οποίο τεκμαίρεται η απουσία 
συναίνεσης στη σεξουαλική πράξη. Στα τέλη του 2017, δημοσιεύσαμε 
ένα μανιφέστο για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας που υπάρχει 
στα σεξουαλικά εγκλήματα και για τη βελτίωση της προστασίας και 
του σεβασμού των δικαιωμάτων των θυμάτων σεξουαλικής βίας. Αυ-
τό το μανιφέστο διεκδικούσε να καταρτιστεί ένα πανεθνικό σχέδιο 
δράσης και να ληφθούν οχτώ κατεπείγοντα μέτρα. Συνυπογραφόταν 
από 29 οργανώσεις και από 106.600 πολίτες και υποβλήθηκε στην 
Υπουργό Ισότητας των Φύλων της Γαλλίας. Ορισμένα από τα μέτρα 
που προτείναμε έχουν ήδη υιοθετηθεί, όπως η δημιουργία μιας απο-
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τελεσματικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική αναφορά περιστατικών 
σεξιστικής και σεξουαλικής βίας και η δημιουργία 10 κέντρων για την 
αντιμετώπιση του ψυχοτραυματισμού των θυμάτων (που είναι πολύ 
λίγα σε σύγκριση με τα 100 τέτοια κέντρα που προβλέπονταν στις επί-
σημες προδιαγραφές τις οποίες είχαμε επεξεργαστεί σε συνεργασία με 
τους εκπροσώπους του Υπουργείου Αλληλεγγύης της Γαλλίας). Κι ενώ 
συντάχθηκε και στη συνέχεια ψηφίστηκε ένα σχετικό νομοσχέδιο το 
2018 (Νόμος Schiappa), τα σημαντικότερα μέτρα-ορόσημα που προσ-
δοκούσαμε δεν υιοθετήθηκαν λόγω έλλειψης πολιτικού θάρρους. Για 
παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος παραγραφής για τα σεξου-
αλικά εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος ανηλίκων επεκτάθηκε 
στα 30 χρόνια μετά την ενηλικίωση του θύματος, δεν έγινε από την 
άλλη δεκτό το απαράγραπτο που ζητούσαμε, ούτε η άρση της παρα-
γραφής για τα κατ’ εξακολούθηση εγκλήματα ή για περιπτώσεις όπου 
το θύμα πάσχει από μετατραυματική αμνησία. Κυρίως, όμως, ο συγκε-
κριμένος νόμος δεν θέσπισε ένα ηλικιακό όριο κάτω από το οποίο να 
τεκμαίρεται η μη συναίνεση του θύματος, καθώς και η μη συναίνεση 
σε περίπτωση αιμομιξίας, όπως είχε υποσχεθεί η γαλλική κυβέρνηση 
και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η απογοήτευση 
ήταν επομένως μεγάλη, και αυτό διότι, αν δεν θεσπιστεί ένα ελάχιστο 
όριο ηλικίας συναίνεσης στη σεξουαλική πράξη, τότε τα δικαστήρια 
θα συνεχίσουν να διερευνούν αν υφίσταται συναίνεση των παιδιών 
κάθε ηλικίας σε σεξουαλικές πράξεις.

Το 2020 υπήρξε μια χρονιά-σταθμός για την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας απέναντι στην εγκληματικότητα με θύματα παιδιά κα-
θώς και απέναντι στην προπαγάνδα που πάντα τη συνόδευε με σκο-
πό να την καταστήσει ανεκτή. Σημαντικό γεγονός ως προς αυτό στά-
θηκε η κυκλοφορία του βιβλίου της Vanessa Springora με τίτλο Le 
consentement (Η συναίνεση). Το βιβλίο κατήγγελλε τον συγγραφέα 
Gabriel Matzneff καθώς και τους κύκλους διανοουμένων και λο-
γοτεχνών που τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 είχαν αναπτύξει μια 
ολόκληρη απολογητική υπέρ της «παιδοφιλίας», είτε υπό το πρόταγ-
μα της σεξουαλικής ελευθερίας είτε υπό το πρόταγμα του ελιτισμού.

Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι της εγκληματικότητας εις βάρος 
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Εάν ένα άτομο δεν λέει κουβέντα 
ή δεν εναντιώνεται στη 
σεξουαλική πράξη, αυτό λογικά 
δεν σημαίνει ότι συναινεί;

Η υποχώρηση δεν σημαίνει συναίνεση. Υπάρχουν πολλές 
μορφές εξαναγκασμού (βάσει σωματικής διάπλασης, ηθι-
κοί ή οικονομικοί εξαναγκασμοί) που μπορεί να χρησιμο-

ποιηθούν από ένα άτομο ώστε να επιβάλει σεξουαλικές πράξεις ή 
συμπεριφορές σε κάποιο άλλο άτομο, που δεν τις επιθυμεί μεν αλλά 
υποβάλλεται σε αυτές χωρίς να πει ούτε μία λέξη ή να εναντιωθεί.

Ο νόμος δεν ορίζει τον βιασμό ή τη σεξουαλική επίθεση με βάση 
τις ενέργειες και τα λόγια του θύματος, αλλά μόνο με βάση τις ενέρ-
γειες του επιτιθέμενου. Εκτός από την περίπτωση όπου έχουμε σε-
ξουαλική κακοποίηση που διαπράττει ενήλικος εις βάρος ανηλίκου 
κάτω των 15 ετών ή την περίπτωση της αιμομιξίας που διαπράττεται 
από ενήλικο άτομο με εξουσία πάνω σε ανήλικο κάτω των 18 ετών, 
το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης ή του βιασμού στοιχειοθε-
τείται εφόσον ο επιτιθέμενος χρησιμοποίησε βία, εξαναγκασμό (που 
μπορεί να εκδηλώνεται με τη χρήση σωματικής διάπλασης ή να είναι 
ηθικός), απειλή ή αιφνιδιασμό για να επιτύχει τον στόχο του, για να 
καταστήσει αδύνατη την εκδήλωση της πραγματικής βούλησης του 
θύματος και για να επιβάλει στο θύμα κάποιες σεξουαλικές πράξεις 
(δηλαδή να το εξαναγκάσει να τις κάνει ή να υποβληθεί σε αυτές). 
Αυτό ακριβώς αναφέρει ο γαλλικός ποινικός κώδικας κατά γράμμα:
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 – Άρθρο 222-22: «Κάθε σεξουαλική πράξη που διαπράττεται με 
βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό αποτελεί σεξουαλική 
επίθεση».

 – Άρθρο 222-23: «Οποιαδήποτε πράξη διείσδυσης, οποιουδήποτε 
είδους, ή οποιαδήποτε στοματική γενετήσια πράξη που διαπράτ-
τεται είτε επί του θύματος είτε επί του δράστη με τη χρήση βίας, 
εξαναγκασμού, απειλής ή αιφνιδιασμού είναι βιασμός».

Ο νόμος αναγνωρίζει ότι υφίσταται ένας ηθικός εξαναγκασμός 
ο οποίος καθιστά άκυρη την απουσία εκδήλωσης της μη συναίνε-
σης εκ μέρους του θύματος, ή η ακόμη και την ίδια τη συναίνεση 
εφόσον αυτή νοθεύεται λόγω της ηλικίας του θύματος (με όριο ηλι-
κίας κάτω του οποίου τεκμαίρεται η μη συναίνεση τα 15 έτη όταν ο 
δράστης είναι ενήλικος και περισσότερα από 5 χρόνια μεγαλύτερος 
από τον ανήλικο, ή τα 18 έτη εάν ο δράστης είναι ενήλικο μέλος της 
οικογένειας και έχει εξουσία επί του ανηλίκου – νόμος της 21ης 
Απριλίου 2021), λόγω του ευάλωτου του θύματος και λόγω της 
επιρροής που ασκεί ο δράστης πάνω στο θύμα.

Από το 2018 και μετά (εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώ-
σεις ισχύος του ηλικιακού ορίου για το τεκμήριο μη συναίνεσης), 
όταν οι πράξεις διαπράττονται εις βάρος ανηλίκου, ο ηθικός εξανα-
γκασμός ή ο αιφνιδιασμός μπορεί να στοιχειοθετείται με βάση τη 
διαφορά ηλικίας μεταξύ του θύματος και του δράστη των εν λόγω 
πράξεων, αλλά και με βάση τη νόμιμη ή ντε φάκτο εξουσία που 
ασκεί ο δεύτερος πάνω στο θύμα. Αυτή η ντε φάκτο εξουσία μπορεί 
να στοιχειοθετηθεί και με βάση μια σημαντική διαφορά ηλικίας ανά-
μεσα στο ανήλικο θύμα και στον ενήλικο δράστη. Επιπλέον, όταν οι 
πράξεις διαπράττονται εις βάρος ανήλικου προσώπου 15 ετών και 
υπάρχει διαφορά ηλικίας μικρότερη από 5 χρόνια ανάμεσα στον 
ανήλικο και στον ενήλικο δράστη, τότε ο ηθικός εξαναγκασμός ή 
ο αιφνιδιασμός στοιχειοθετούνται όταν τεκμηριώνεται ότι υπήρξε 
εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης του θύματος, το οποίο δεν 
διέθετε την αναγκαία κρίση για να συναινέσει στις πράξεις αυτές. 
(Σημειώνουμε εδώ ότι, παρά το ότι χαιρετίσαμε τη θέσπιση από τον 
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νόμο της 21ης Απριλίου 2021 ηλικιακών ορίων κάτω των οποίων 
τεκμαίρεται η μη συναίνεση του θύματος –όπως ζητούσαμε επί μα-
κρόν–, μόνο λύπη θα μπορούσαμε να εκφράσουμε για τους περι-
ορισμούς και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στο τεκμήριο αυτό, 
δηλαδή τη διαφορά ηλικίας πάνω από 5 χρόνια και την προϋπόθε-
ση να ασκείται κάποιου είδους εξουσία επί του ανηλίκου κατά τις 
πράξεις αιμομιξίας. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις που 
προστέθηκαν στον νόμο από την κυβέρνηση ουσιαστικά αποκλεί-
ουν πολλά παιδιά από αυτή την ενισχυμένη προστασία.)

Σήμερα, ωστόσο, ο ποινικός κώδικας είναι εντελώς σαφής και ως 
προς αυτό το σημείο. Ανεξάρτητα από το παρελθόν του θύματος, το 
ποινικό αδίκημα στοιχειοθετείται αποκλειστικά με βάση τις στρατη-
γικές που εφαρμόζει ο επιτιθέμενος για να επιτύχει τον στόχο του, 
«ανεξάρτητα από τη φύση των σχέσεων που προϋπάρχουν μεταξύ 
του επιτιθέμενου και του θύματος του, ακόμη και αν επιτιθέμενος 
και θύμα συνδέονται με τα δεσμά του γάμου» (ποινικός κώδικας).

Επομένως, ο δράστης δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του λέγοντας πως είχε εύλογη πεποίθηση ότι είχε τη συγκα-
τάθεση του θύματος βάσει αυτών των σχέσεων.

Έτσι ακριβώς τίθεται το ζήτημα και όταν ένας ενήλικος τολμά 
να πει ότι ένα παιδί συναινούσε, τη στιγμή που είχε κάνει τα πάντα 
για να το χειραγωγήσει. Ή όταν ένας άντρας εξήντα ετών τολμά να 
ισχυριστεί ότι ένα πολύ νεαρό κορίτσι συναινούσε όταν εκείνος 
χρησιμοποίησε την εξουσία του πάνω σε αυτό για να του ασκήσει 
πίεση. Ή όταν ένας ψυχίατρος τολμά να ισχυριστεί ότι μια ασθε-
νής του συναινούσε όταν κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συ-
νεδριών τους ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε το λειτούργημά του και την 
ευάλωτη κατάσταση του θύματός του, την οποία γνώριζε καλά. Ή 
όταν ένας πελάτης ή ένας προϊστάμενος τολμά να ισχυριστεί ότι 
μια υπάλληλος συναινούσε, ενώ εκείνος ήταν που εκμεταλλεύτη-
κε την επαγγελματική και οικονομική εξάρτηση του θύματος από 
αυτόν. Ή όταν κάποιοι άνδρες τολμούν να ισχυριστούν ότι μια γυ-
ναίκα ή μια έφηβη συναινούσε σε ομαδικές σεξουαλικές πράξεις 
που έγιναν σε ένα υπόγειο. Ή όταν ένας άντρας τολμά να πει ότι 
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Τι γίνεται αν όλο αυτό ήταν  
απλώς χιούμορ, παιχνίδι,  
φλερτ, ένδειξη αγάπης; 
Τι γίνεται αν δεν το είχε 
συνειδητοποιήσει και δεν  
το έκανε σκόπιμα; 
Και τι γίνεται αν ο κακοποιητής 
ήταν ο ίδιος ψυχικά ασθενής;

Η σημασία της σεξουαλικής βίας, όπως έχουμε ήδη αναφέ-
ρει, υποτιμάται συστηματικά. Υπάρχει μια τάση να αντι-
μετωπίζεται σαν κάτι όχι και τόσο σημαντικό, μια τάση να 

επιδεικνύεται ανοχή απέναντί της, και αυτή η τάση ευθύνεται για τις 
περισσότερες πράξεις σεξουαλικής βίας. 

Σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο ερώτημα συλλογιστική, η 
σεξουαλική βία δεν είναι ακριβώς σεξουαλική βία αλλά υποτίθε-
ται ότι αποτελεί μια μορφή σαγήνης, φλερτ, χιούμορ, παιχνιδιού ή 
αγάπης. Αυτοί οι τρόποι ωραιοποίησης υποβάλλουν ενδεχομένως 
στο θύμα την ιδέα ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, ότι ερμηνεύει λά-
θος τα γεγονότα, ότι είναι «κολλημένο», ότι δεν έχει χιούμορ, ότι 
πρέπει να κολακεύεται με την τόση προσοχή που του προσφέρει ο 
κακοποιητής του ή ακόμα και ότι δεν ξέρει τι λέει, εφόσον το θύμα 
παραπονιέται ότι έχει υποστεί κακοποίηση.

Όταν πάλι οι πράξεις βίας αναγνωρίζονται, τότε, σύμφωνα με 
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την ίδια πάντα συλλογιστική, δεν υπάρχει πραγματικός ένοχος – ο 
κακοποιητής πάντως δεν είναι τέτοιος, επειδή δεν συνειδητοποίησε 
ότι το θύμα δεν ήθελε. Δεν κατάλαβε καλά, πίστευε ότι... Μπορεί 
επίσης ο κακοποιητής να παρουσιάζεται σαν κάποιος που αξίζει 
να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, επειδή «βγήκε εκτός εαυτού» 
λόγω των σεξουαλικών του παρορμήσεων που δεν μπορεί να τις 
ελέγξει, λόγω ζήλιας, λόγω του αλκοόλ ή από παραφροσύνη. Ακού-
με συχνά πως «ήταν μια στιγμή τρέλας, του λάσκαρε η βίδα, είναι 
ψυχικά ασθενής, δεν ήταν σε κανονική κατάσταση». Η επίκληση 
ψυχικής ασθένειας, μιας στιγμιαίας κρίσης τρέλας και μιας απώλειας 
ελέγχου υποτίθεται ότι μπορεί να μας κάνει να παραβλέψουμε την 
πρόθεση που εκδήλωσε ο κακοποιητής και να καθησυχάσουμε τον 
εαυτό μας με το σκεπτικό ότι ένας «φυσιολογικός άνθρωπος» δεν 
θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό. Ο νόμος, ο οποίος και σε αυτή 
την περίπτωση αγνοείται, αναγνωρίζει ως επιβαρυντικές περιστά-
σεις για τον κακοποιητή το γεγονός ότι ήταν υπό την επήρεια αλκο-
όλ ή ναρκωτικών κατά τη διάρκεια των βίαιων πράξεων στις οποίες 
προέβη, καθώς και το γεγονός ότι ήταν σύζυγος ή πρώην σύζυγος.

Όταν υποθέτουμε ότι υπήρξε κάποια αλλοίωση της συνείδησης 
του κακοποιητή κατά την πράξη, κάνουμε στην πραγματικότητα μια 
καθησυχαστική σκέψη, που έχει το καλό ότι μας επιτρέπει να συνε-
χίσουμε να θεωρούμε πως στο κοινωνικό περιβάλλον του καθενός 
από εμάς, όταν βρισκόμαστε μεταξύ των δικών μας ανθρώπων, κα-
νείς δεν θα μπορούσε να διαπράξει αυτά τα εγκλήματα, έτσι απλά, 
χωρίς λόγο, μόνο και μόνο επειδή το επιθυμεί και για τη δική του 
ευχαρίστηση. Με παρόμοιο τρόπο αυτή η καθησυχαστική συλλο-
γιστική μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια μπρο-
στά σε αυτό που πραγματικά αφήνει περιθώρια να διαπράττονται 
τέτοιες βίαιες ενέργειες. Και αυτό δεν είναι άλλο παρά ένας βαθιά 
άνισος κόσμος που διανέμει προνόμια και υποβάλλει στην ιδέα ότι 
κάποια πρόσωπα είναι μικρότερης «αξίας», και ως εκ τούτου μπο-
ρούν να εργαλειοποιηθούν χωρίς τύψεις. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να αμφισβητήσουν αυτόν 
τον ιεραρχημένο κόσμο, είτε επειδή επωφελούνται άμεσα από αυτόν, 
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ανεξάρτητα από τη θέση τους σε αυτό το σύστημα –λίγοι άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν ανθρώπους που να είναι κοινωνικά «κατώτεροι» από 
αυτούς, κάποια παιδιά έστω, ή κάποια νεότερα άτομα, ή κάποια άτο-
μα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται στη βάση αυτής της πυραμί-
δας– είτε επειδή, ακόμη και αν υποφέρουν από αυτόν τον κόσμο, 
ελπίζουν ότι μια μέρα θα επωφεληθούν από αυτόν και οι ίδιοι. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το άτομο που έχει «αξία», το άτομο το οποίο πρέ-
πει να κατανοήσουμε και να υπερασπιστούμε, είναι ο κακοποιητής. 
Εκείνος είναι ο πιο σημαντικός, εκείνος είναι που κυριαρχεί σε αυτόν 
τον συσχετισμό δυνάμεων. Το θύμα, με το που δέχεται κιόλας την κα-
κοποίηση, βρίσκεται αυτομάτως στη βάση της κοινωνικής κλίμακας, 
υποβιβάζεται ακριβώς επειδή είναι θύμα. Δεν θα ασχοληθούμε με 
αυτό που είναι το θύμα, με το άδικο που υπέστη, με την οδύνη του, 
με τη θρυμματισμένη ζωή του, δεν «αξίζει» και τόσο πολύ.

Αντίθετα, θα πρέπει να δείχνουμε κατανόηση γι’ αυτούς τους καη-
μένους άνδρες που είναι έτσι όπως είναι, που έχουν εμμονή με το σεξ, 
που είναι λάτρεις των γυναικών, που τους αρέσουν οι πόρνες, που 
έχουν αδυναμία στο καμάκι και στις αθυροστομίες, που είναι απτικοί 
τύποι με έντονες σεξουαλικές ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να δείχνου-
με κατανόηση για το γεγονός ότι τα πρόσωπα με υψηλές ευθύνες ή τα 
πολύ διάσημα πρόσωπα (καλλιτέχνες, πολιτικοί, αθλητές υψηλού επι-
πέδου, γιατροί κ.ά.) έχουν μια τόσο υψηλή «αξία» ώστε κάπου είναι 
φυσιολογικό να θέλουν να χαλαρώνουν με νεαρές γυναίκες οι οποίες 
να υποτάσσονται στις επιθυμίες τους και να αισθάνονται ότι μπορούν 
να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς να νοιάζονται και τόσο για το αν αυτό 
γίνεται με την ελεύθερη συγκατάθεσή τους. Είναι άλλωστε ένα είδος 
ανάπαυσης του πολεμιστή όλο αυτό, το τρίτο του ημίχρονο...

Θα πρέπει να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από το έργο του, όπως 
στην περίπτωση του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι που κατηγορείται 
από 12 νεαρές γυναίκες, κυρίως ανήλικες, και που συνεχίζει στη 
Γαλλία να τιμάται και να λαμβάνει διακρίσεις όπως βραβεία Σεζάρ.

Οι γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια θα πρέπει μάλιστα να κο-
λακεύονται όταν καθημερινά υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση 
με προτάσεις, σεξουαλικές χυδαιολογίες, σεξουαλικές επιθέσεις με 
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Τι πληροφορίες μας δίνουν  
τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τη σεξουαλική βία  
στη Γαλλία το 2021;  
Ποια είναι τα θύματα;  
Ποιοι είναι οι δράστες;

Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τους ενηλίκους

Από τα άτομα ηλικίας 18 έως 69 ετών που ερωτήθηκαν στο 
πλαίσιο της έρευνας Contexte de la sexualité (Το πλαίσιο 
της σεξουαλικότητας) που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 

2006, το 20,4% των γυναικών –δηλαδή η μία στις 5 γυναίκες– και το 
6,8% των ανδρών –δηλαδή ο ένας στους 14 άνδρες– ανέφεραν ότι 
έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους. Επιπλέον, οι γυναίκες σε ποσοστό 16% ανέφεραν βιασμούς και 
απόπειρες βιασμού (με το 6,8% να αναφέρει βιασμούς και το 9,1% 
απόπειρες βιασμού, αντίστοιχα). Σε ποσοστό 59% αυτές οι επιθέσεις 
σημειώθηκαν πριν από την ηλικία των 18 ετών. Τα αντίστοιχα ποσο-
στά για τους άνδρες ήταν 5% (με 1,5% για τους βιασμούς και 3% για 
τις απόπειρες βιασμού, αντίστοιχα), ενώ σε ποσοστό 67% αυτές οι 
επιθέσεις σημειώθηκαν πριν από την ηλικία των 18 ετών. Η ίδια έρευ-
να έδειξε επίσης ότι η σεξουαλική βία επηρεάζει όλα τα κοινωνικά 
στρώματα, με ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά στα υψηλότερα κοινω-
νικά στρώματα. Η έρευνα της VIRAGE του 2017 δίνει ελαφρώς χαμη-
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λότερα ποσοστά (αλλά είναι λιγότερο εξειδικευμένη και δεν λαμβάνει 
υπόψη τα άτομα ηλικίας 18-20 ετών), με το 14,5% των γυναικών και 
το 4% των ανδρών να έχουν υποστεί σεξουαλική βία (σεξουαλικές 
κακοποιήσεις + βιασμούς) κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Επίσης, κάθε χρόνο 112.000 ενήλικοι ηλικίας από 18 έως 75 
ετών –94.000 γυναίκες και 18.000 άνδρες– πέφτουν θύματα βια-
σμού ή απόπειρας βιασμού στη μητροπολιτική Γαλλία. Αυτά τα τε-
λευταία στοιχεία προέρχονται από δεδομένα τα οποία συλλέγονται 
ετησίως από τις τακτικές έρευνες που διεξάγονται με τίτλο «Πλαίσιο 
διαβίωσης και ασφάλεια» και αναφέρονται στην επιστολή αριθ. 14 
του γαλλικού Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη Βία Κατά των Γυναι-
κών (CVS, INSEE-ONDRP, 2012-2019).

Αυτές οι μορφές σεξουαλικής βίας καταγράφονται σε όλα τα κοι-
νωνικά περιβάλλοντα (VIRAGE, 2017).

Η σεξουαλική παρενόχληση εκδηλώνεται στους χώρους εργασίας, 
στον δρόμο και σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με μια μελέτη του 
SCEP, το 80% των μισθωτών γυναικών θεωρούν ότι, στον κόσμο της 
εργασίας, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τακτικά σεξιστικές νοοτροπίες 
ή συμπεριφορές (σε σύγκριση με το 56% των μισθωτών ανδρών). 
Επίσης, μια έρευνα της IFOP που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήμα-
τος της γαλλικής ανεξάρτητης αρχής Συνήγορος των Δικαιωμάτων το 
2014 δείχνει ότι μία στις πέντε γυναίκες έχει πέσει θύμα σεξουαλικής 
παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής της. Μόνο 
το 5% αυτών των υποθέσεων έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 40-50% των γυναικών 
δέχονται ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή σεξουαλικές επι-
θέσεις σε δημόσιο χώρο. Αυτή η κατάσταση εξηγεί γιατί οι γυναί-
κες στην πλειονότητά τους φοβούνται να περπατήσουν μόνες τους 
στον δρόμο, τη νύχτα. 

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 με τίτλο «Victimation 
et sentiment d’insécurité en Île-de-France» (Θυματοποίηση και συ-
ναισθήματα ανασφάλειας στη μείζονα περιφέρεια του Παρισιού – 
Île-de-France) για λογαριασμό του Ινστιτούτου Χωροταξίας και Πο-
λεοδομίας (Institut d’aménagement et d’urbanisme – IAU) έδειξε 
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ότι το 67% των γυναικών που ερωτήθηκαν φοβούνται όταν κυκλο-
φορούν με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, στη γειτονιά τους τη νύχτα 
ή και μέσα στο σπίτι τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες 
είναι 34%. Αυτός ο φόβος έχει αντίκτυπο στις μετακινήσεις των γυ-
ναικών, καθώς αισθάνονται πιο ευάλωτες, και αποτελεί τροχοπέδη 
στην κυκλοφορία τους σε δημόσιους χώρους, ειδικά το βράδυ. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, το 8% των γυναικών στην ευρύτερη περιφέρεια 
του Παρισιού φοβούνται πολύ να βρεθούν έξω μόνες τους σε μια 
βραδινή έξοδο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες της ίδιας 
περιφέρειας είναι 1%, και το ίδιο καταγράφεται ως τάση και στα ερω-
τήματα για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Οι γυναίκες σε ποσοστό 52% 
δηλώνουν ότι παίρνουν μόνιμες ειδικές προφυλάξεις για να προστα-
τευθούν καλύτερα (βγαίνοντας λιγότερο, βγαίνοντας οπλισμένες, αλ-
λάζοντας διαδρομές κτλ.), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες 
είναι 19%. Αυτά τα αποτελέσματα υπενθυμίζουν πόσο μεγάλο ρόλο 
παίζει ο φόβος μιας σεξουαλικής επίθεσης στην καθημερινή εμπειρία 
των γυναικών που κινούνται σε δημόσιους χώρους.

Επιπλέον, γνωρίζουμε από τις μελέτες που πραγματοποίησε το 
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (Ανώτατο 
Συμβούλιο για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών) το 2015 ότι 
το 100% των χρηστών των μέσων μαζικής μεταφοράς που ερωτήθη-
καν είχαν πέσει θύματα παρενόχλησης ή σεξιστικής επίθεσης τουλάχι-
στον μία φορά στη ζωή τους. Οι νεαρές γυναίκες ανησυχούν μάλιστα 
περισσότερο. Σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων, η πρώτη 
επίθεση πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των 18 ετών. Μια έρευ-
να με επίκεντρο τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων που διεξήχθη το 
2011 από το Ινστιτούτο Χωροταξίας και Πολεοδομίας της περιφέρειας 
Île-de-France έδειξε ότι 6 στις 10 γυναίκες φοβούνται μήπως πέσουν 
θύματα επίθεσης ή κλοπής στις δημόσιες συγκοινωνίες της ευρύτερης 
παρισινής περιφέρειας, ενώ το ίδιο απαντούν 3 στους 10 άνδρες.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για τους ανηλίκους

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τη σεξουαλι-
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κή βία κατά των ανηλίκων. Κι όμως, αυτό είναι το πιο βαριά πλητ-
τόμενο τμήμα του πληθυσμού. Μια πρόσφατη έκθεση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ, 2014) σχετικά με τη διαπροσωπική 
βία παγκοσμίως επισημαίνει ότι σχεδόν το 20% των γυναικών και το 
5-10% των ανδρών αναφέρουν ότι υπέστησαν πράξεις σεξουαλικής 
βίας κατά την παιδική τους ηλικία.

Στην έκθεση του 2014 με τίτλο Hidden in plain sight (Κρυμμένα 
σε κοινή θέα) η UNICEF (United Nations Children’s Fund) αναφέρει 
ότι 120 εκατομμύρια κορίτσια, ή ένα στα 10, έχουν υποστεί σεξουα-
λική επαφή ή άλλες καταναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις σε κάποιο 
σημείο της ζωής τους. Μια διεθνής επιθεώρηση που δημοσιεύει με-
λέτες σχετικά με τα θύματα, δίνει μια μέση συχνότητα κρουσμάτων 
σεξουαλικής βίας πριν από την ηλικία των 18 ετών στο 16,8% για τα 
κορίτσια και στο 7,9% για τα αγόρια. Προσθέτει δε ότι περίπου το 
10% των θυμάτων ήταν ηλικίας μεταξύ 0 και 3 ετών κατά τον χρόνο 
εκδήλωσης των πράξεων βίας, το 28,4% ήταν μεταξύ των ηλικιών 
4 και 7 ετών, το 25,5% ήταν ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, και το 
35,9% ήταν άνω των 12 ετών (σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και 
Υπηρεσιών προς τον Άνθρωπο των ΗΠΑ).

Χάρη στην έρευνα του CSF του 2008, γνωρίζουμε ότι στη Γαλ-
λία η πλειονότητα των βιασμών και των αποπειρών βιασμού δι-
απράττονται πριν από την ηλικία των 18 ετών, σε ποσοστό 59% 
για τις γυναίκες και 67% για τους άνδρες. Αλλά και η έρευνα της 
VIRAGE του 2017 επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των βιασμών 
πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των 18 ετών και δείχνει ότι 
το 40% των βιασμών και των αποπειρών βιασμού αιμομικτικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται από γυναίκες –και σχεδόν το 60% 
αυτών που αναφέρονται από άνδρες– εκδηλώνονται πριν από την 
ηλικία των 15 ετών.

Αν προσπαθήσουμε να διασταυρώσουμε αυτά τα δεδομένα με 
τα δεδομένα του γαλλικού Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη Βία κα-
τά των Γυναικών, προκύπτουν τα ακόλουθα εντυπωσιακά στοιχεία: 
περισσότερα από 130.000 κορίτσια και περισσότερα από 35.000 
αγόρια ηλικίας κάτω των 18 ετών εκτιμάται ότι πέφτουν θύματα 
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Γιατί τα θύματα μισούν τόσο πολύ 
τον εαυτό τους, γιατί αισθάνονται 
και τα ίδια ένοχα;
Γιατί τα θύματα φοβούνται μήπως 
τρελαθούν, μήπως γίνουν κακοί 
άνθρωποι;

Η απώλεια αυτοεκτίμησης είναι το σύμπτωμα που αναφέρθη-
κε περισσότερο από τα θύματα σεξουαλικής βίας που απά-
ντησαν στο ερωτηματολόγιό μας στο πλαίσιο της έρευνας 

«Επιπτώσεις της βίας από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση» 
(αναφέρεται από το 83% εξ αυτών). Αυτή η απώλεια αυτοεκτίμη-
σης ενός θύματος μπορεί να συνοδεύεται από μίσος για τον εαυτό 
του και για το σώμα του, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και στην 
πραγματοποίηση αυτοκαταστροφικών πράξεων.

Τα θύματα είναι τόσο βίαια με τον εαυτό τους και τον βλέπουν 
με τόση περιφρόνηση ακριβώς επειδή κάποιοι άλλοι υπήρξαν πο-
λύ βίαιοι και περιφρονητικοί απέναντί τους. Το μίσος που αισθά-
νονται προς τον εαυτό τους, προς το σώμα τους, είναι ακριβώς το 
μίσος του κακοποιητή τους. Οι ψυχοτραυματικές διαδικασίες που 
περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή η τραυματική μνήμη και η τραυ-
ματική αποσύνδεση, είναι εκείνα τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να 
κατανοήσουμε γιατί το θύμα «αποικίζεται» από τον επιτιθέμενο σε 
τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να φτάνει να αναπαράγει στον εαυτό του 
εαυτού του τις πράξεις βίας που εκείνος άσκησε.
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Όπως έχουμε δει, μετά τη διάσπαση που σχετίζεται με το τραυμα-
τικό σοκ, το θύμα βρίσκεται συναισθηματικά αποσυνδεδεμένο και 
χωρίς νευρική επικοινωνία. Ο μετωπιαίος φλοιός και ο ιππόκαμπος 
δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να διαφοροποι-
ούν, να αναλύουν, να ταυτοποιούν και να τοποθετούν τα γεγονότα 
μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Τα πάντα καταγράφονται και παγι-
δεύονται εκτός χρόνου μέσα στην εγκεφαλική αμυγδαλή σε μια μορ-
φή μάγματος. Αυτό σημαίνει ότι στην τραυματική μνήμη περιλαμβά-
νεται από τη μια το καθετί που βίωσε και ένιωσε το θύμα, και από την 
άλλη –σε μια μορφή επίσης μικτή και αδιαφοροποίητη– το καθετί 
που έκανε, είπε, αισθάνθηκε και σκηνοθέτησε ο ίδιος ο δράστης.

Λόγω της τραυματικής μνήμης, όσο πιο τρελές ήταν οι βίαιες 
πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εις βάρος τους, τόσο περισσότερο 
τα θύματα φοβούνται μήπως τρελαθούν.

Λόγω της τραυματικής μνήμης, οι δράστες παραμένουν διαρκώς 
παρόντες, επιβάλλοντας στα θύματα τις ίδιες φρικτές πράξεις, τις 
ίδιες δολοφονικές φράσεις, την ίδια σκόπιμα προκαλούμενη οδύ-
νη, την ίδια διεστραμμένη ευχαρίστηση που έδειχναν όταν τα κα-
τέστρεφαν και όταν τους επέβαλλαν το παραπλανητικό και εξευτε-
λιστικό σκηνικό το οποίο έστηναν εις βάρος τους κατά την τέλεση 
των πράξεων. Το μίσος, η περιφρόνηση, οι προσβολές και τα λόγια 
των κακοποιητών, αν και δεν τα αφορούν κατά κανέναν τρόπο, κα-
τακυριεύουν διαρκώς τα θύματα.

Η τραυματική μνήμη και οι αποσυνδετικές συμπεριφορές συνεχί-
ζουν να κατακλύζουν σαν παράσιτα την αντίληψη των θυμάτων για τον 
εαυτό τους και να υπονομεύουν την αίσθηση του αυταπόδεικτου και 
της συνοχής των γεγονότων την οποία όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να 
διαθέτουν για να ζουν. Αντίθετα, τα θύματα αμφισβητούν τα πάντα και 
αναρωτιούνται για τα πάντα χωρίς τέλος. Η τραυματική μνήμη κάνει το 
θύμα να μην μπορεί πλέον να βασίζεται σε καμία λογική. 

Μια κατάσταση που από όλους θεωρείται ασφαλής μπορεί να του 
προκαλέσει κρίση πανικού. Ένα άτομο που αγαπά και που συνήθως 
το εμπιστεύεται μπορεί ξαφνικά να κάνει το θύμα να νιώσει εντελώς 
ανασφαλές χωρίς προφανή αιτία και να αισθανθεί την ανάγκη να φύ-



 Σεξουαλική Βία 303

γει μακριά από αυτό. Εκεί που νομίζει ότι βρίσκεται σε μάλλον ήρεμη 
κατάσταση, μπορεί ξαφνικά να βρεθεί να κατακυριεύεται από εικό-
νες ακραίας βιαιότητας και από μια τρομακτική οργή, χωρίς να κατα-
λαβαίνει το γιατί. Ενώ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ένα βαθιά 
ρομαντικό άτομο, μια αληθινή «ψυχούλα», συχνά έρχονται να επι-
βληθούν στις σκέψεις του μερικές πολύ ωμές και βίαιες σεξουαλικές 
εικόνες και νιώθει ένα αίσθημα διέγερσης μπροστά σε πορνογραφι-
κές εικόνες, αν και έχοντας υποστεί σεξουαλική βία αυτές οι εικόνες 
τού είναι ανυπόφορες. Ενώ αγαπά το παιδί του περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο, κατακλύζεται ανεξήγητα και με τρόπο που το κάνει 
να παραλύει από το άγχος με εικόνες ακραίας βίας, όπου βλέπει τον 
εαυτό του να σκοτώνει το παιδί του, να του κάνει κακό, να το απει-
λεί, να το πετάει έξω από το παράθυρο, να το βιάζει (πρόκειται για τα 
φαινόμενα που αποκαλούνται παρορμητικές φοβίες). Ενώ πιστεύει 
ότι είναι πολύ γενναίο άτομο και πολύ ορθολογικό, βρίσκεται πολ-
λές φορές να έχει ανεξήγητους φόβους σαν ένα πολύ μικρό παιδί, 
να αισθάνεται υπερβολικά ευάλωτο ενώ βρίσκεται σε πολύ τετριμ-
μένες καταστάσεις, να έχει τρομακτικό τρακ με ασήμαντες αφορμές, 
να μένει στήλη άλατος μπροστά σε ένα πολύ απλό πρόβλημα. Ενώ 
θα ήθελε να φέρεται πάντοτε καλά στους άλλους, βρίσκεται ξαφνικά 
σε τρομερό εκνευρισμό για το τίποτα, για μια μικρή απογοήτευση, 
και ξεστομίζει βρισιές που συνήθως δεν ανήκουν στο λεξιλόγιό του. 
Ενώ πιστεύει ότι είναι χαρούμενο άτομο, που στέκει καλά στα μυα-
λά του, μπορεί ξαφνικά να καταληφθεί από πολύ βαριά κατάθλιψη, 
από αυτοκτονικές σκέψεις και από αδυναμία να δει τον εαυτό του 
στο άμεσο μέλλον, μπορεί να έχει την εντύπωση ότι όλα τελειώνουν 
εδώ για πάντα, αν και τίποτα δεν φαίνεται να δικαιολογεί αυτή την 
κατάσταση. Ενώ νομίζει ότι είναι ψυχικά υγιές άτομο, βρίσκεται ξαφ-
νικά να βλέπει τέρατα, απειλητικές σκιές, να ακούει φωνές, να νιώ-
θει αντικείμενα να διεισδύουν στο σώμα του, να έχει ένα αίσθημα 
ανυπαρξίας. Ενώ του αρέσει το φαγητό, του έρχεται ξαφνικά μια αη-
δία και τάση για εμετό. Ενώ γνωρίζει ότι είναι καλά στην υγεία του, 
ξαφνικά καταλαμβάνεται από οξείς πόνους χωρίς εμφανή αιτία, από 
ανυπόφορη δυσφορίας και από την εντύπωση επικείμενου θανάτου.


