
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 την οποία 
έχουν προσλάβει η εγκληματικότητα εναντίον παιδιών και οι πρά-
ξεις 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 απο-
καλύπτεται ότι όλο και περισσότερα επαγγελματικά και κοινωνικά 
περιβάλλοντα έχουν «μολυνθεί» από την εκτεταμένη σεξουαλική 
βία που ασκείται στους κόλπους τους (Εκκλησία, αθλητικοί, καλλι-
τεχνικοί, ακαδημαϊκοί κύκλοι κ.ά.). Τα αποτελέσματα πολλών στα-
τιστικών μελετών και ερευνών μάς παρέχουν αδιαμφισβήτητα και 
συγκλονιστικά 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 
απουσίαζε 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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των παιδιών συνέχισε να παραμένει στη σκιά. Πρόκειται για την 
εγκληματικότητα που ασκείται μέσα στους κόλπους της οικογένειας. 
Στις αρχές του 2021, κυκλοφόρησε το βιβλίο της Camille Kouchner 
με τίτλο La familia grande, όπου η συγγραφέας αφηγείται τους βια-
σμούς που υπέστη ο δίδυμος αδελφός της. Με το βιβλίο αυτό έσπα-
σε λοιπόν και το απόλυτο ταμπού, αυτό της αιμομιξίας. 

Ήταν καιρός να συμβεί αυτό, γιατί τα θύματα αιμομιξίας δεν 
μπορούσαν πια να φιμώνονται! Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, πε-
ρισσότερα από 80.000 tweets αναρτήθηκαν κάτω από το hashtag 
#MeTooInceste, γεγονός που είχε διεθνή αντίκτυπο. Τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης πήραν αποφασιστικά θέση στο πλευρό των θυ-
μάτων και έδωσαν δημόσιο βήμα ώστε –τόσο τα θύματα όσο και 
εκείνοι που αγωνίζονται καθημερινά για λογαριασμό τους– να μπο-
ρέσουν να απευθυνθούν σε ένα ευρύ ακροατήριο. Η υποδειγματική 
κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης του βιβλίου της Camille Kouchner 
προσέφερε στα θύματα αιμομιξίας μια άνευ προηγουμένου νομιμο-
ποίηση και μια αίσθηση ασφάλειας ώστε να καταθέσουν τις μαρτυ-
ρίες τους. Αισθάνθηκαν ότι επιτέλους εισακούονταν. Η εξιδανίκευση 
της οικογένειας, η άρνηση, ο νόμος της σιωπής και η προπαγάνδα 
εις βάρος των θυμάτων εκ μέρους των κακοποιητών και των συνερ-
γών τους είναι τόσο ισχυρά μέσα, ώστε μπορούν να εξαφανίζουν τα 
εγκλήματα και να κάνουν τα θύματα αιμομιξίας να σιωπούν. Ωστό-
σο, όλα τα παραπάνω σαρώθηκαν μονομιάς από αυτή τη δυνατή και 
πρωτόγνωρη κραυγή που ακούστηκε παντού. Η κοινωνία φάνηκε 
επιτέλους να αφυπνίζεται και να ανακαλύπτει με τρόμο τη βαρύτητα 
αυτού του σκληρού, εξευτελιστικού και απάνθρωπου εγκλήματος, 
όπως το χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αντέδρασε δημο-
σιεύοντας ένα βίντεο στο κοινωνικό δίκτυο Twitter, με το οποίο ανα-
γνώριζε ότι επείγει να αναληφθεί δράση σχετικά με το ζήτημα και ότι 
είναι ανάγκη να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η κοι-
νωνία. Δεσμεύτηκε να ακούσει και να προστατεύσει τα πρόσωπα που 
έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας κατά την παιδική τους ηλικία και 
να μην αφήσει κανένα περιθώριο επανάπαυσης στους κακοποιητές, 
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δεσμεύτηκε επομένως να καταπολεμήσει την ατιμωρησία τους. Χρη-
σιμοποίησε εκφράσεις ιδιαίτερα ισχυρές: «Είμαστε εδώ. Σας ακούμε. 
Σας πιστεύουμε. Και δεν θα είστε ποτέ ξανά μόνοι». «Όλες αυτές τις 
μαρτυρίες, αυτά τα λόγια, αυτές τις κραυγές, κανείς πια δεν θα μπο-
ρεί να τα αγνοήσει. Εναπόκειται σήμερα σε εμάς να δράσουμε ενα-
ντίον των πράξεων σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών μας». Αυτές 
τις δηλώσεις του προέδρου Μακρόν διαδέχτηκαν πολλές δηλώσεις 
βούλησης για μεταρρυθμίσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και πολλών 
βουλευτών, πράγμα που οδήγησε σε αυτό που ζητάμε εδώ και πολύ 
καιρό. Να νομοθετηθεί δηλαδή από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ένα 
καθεστώς ειδικής και ενισχυμένης προστασίας των παιδιών από τις 
πράξεις σεξουαλικής βίας, με την ψήφιση ενός ορίου ηλικίας μη συ-
ναίνεσης στα 15 χρόνια και στα 18 χρόνια σε περίπτωση αιμομιξίας.

Αυτή η ψήφιση, που πραγματοποιήθηκε μόλις 3 μήνες μετά την 
εκδήλωση του κινήματος #MeTooInceste, σε συνδυασμό με τη δη-
μιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής για την αιμομιξία και τις πρά-
ξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος των παιδιών (CIIVISE), είναι ένα 
ιστορικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά μας αφήνει μια πικρή γεύση. 
Η πικρή γεύση οφείλεται, πρώτα απ’ όλα, στο γεγονός ότι αυτός ο 
νέος νόμος αποκλείει πολλά παιδιά από το καθεστώς ενισχυμένης 
προστασίας, αλλά και στο ότι τα λίγα μέτρα που ανακοινώθηκαν για 
την ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων στα σχολεία και για την ασφα-
λιστική κάλυψη των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης προς τα 
θύματα δεν μπορούν να αποκρύψουν πως οι υφιστάμενοι θεσμοί 
για την καταπολέμηση τέτοιων πράξεων σεξουαλικής βίας έχουν 
αποτύχει ολοκληρωτικά. Χρησιμεύουν ως πέπλο που αποκρύπτει 
μια κατάσταση εντελώς καταστροφική.

Αυτό συμβαίνει γιατί το γαλλικό κράτος έχει αποτύχει να εκπλη-
ρώσει όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του, δηλαδή τις υποχρεώσεις 
για την πρόληψη αυτών των πράξεων βίας, για την προστασία και 
την υποστήριξη των θυμάτων και για την τιμωρία των κακοποιητών. 
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και για την εφαρμογή 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων θα ήταν απαραίτητο να πραγμα-
τοποιηθεί μια καταγραφή της κατάστασης που να συνοδεύεται από 
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μια ακριβή ανάλυση. Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για 
το γεγονός ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και πρέπει 
να λογοδοτήσει γι’ αυτό. Πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα που 
έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, που έχουν εκτεθεί σε κίνδυ-
νο, που έχουν αφεθεί να παλεύουν μόνα τους, χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη και υποστήριξη, χωρίς να δουν απόδοση δικαιοσύνης ή 
αποκατάσταση. Τα δικαιώματα των θυμάτων έχουν ποδοπατηθεί, 
καθώς τα ίδια τα θύματα έχουν υποστεί μια σωρεία αδικιών, βα-
ριές βλάβες και μια σκανδαλώδη απώλεια των ίσων ευκαιριών που 
δικαιούνται όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης.

Έχουμε ακόμη μπροστά μας πολύ δρόμο να διανύσουμε προκει-
μένου να καταπολεμήσουμε την άρνηση, τον νόμο της σιωπής, τα 
στερεότυπα για τα φύλα και τις θυματοποιητικές θεωρίες, χωρίς να 
ξεχνάμε την παραγνώριση των ψυχοτραυματικών επιπτώσεων που 
έχουν οι πράξεις σεξουαλικής βίας. Όλα τα παραπάνω βλάπτουν σο-
βαρά τα θύματα, καθιστώντας τα ένοχα για τη δική τους δυστυχία, 
παρουσιάζοντάς τα ως άτομα ανάξια και χωρίς νομιμοποίηση να μι-
λούν, ως άτομα στα οποία δεν αξίζει κανείς να δείχνει αλληλεγγύη. 
Αυτή η προπαγάνδα αποτελεί το όχημα για στερεότυπα, παρανοή-
σεις και ψέματα που εξακολουθούν να έχουν επίμονη παρουσία, 
παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν σημειωθεί εδώ και περισσότερα 
από 30 χρόνια όσον αφορά τη γνώση για την έκταση των πράξεων 
σεξουαλικής βίας καθώς και για τη σοβαρότητα των συνεπειών τους. 
Αυτή η πανταχού παρούσα προπαγάνδα μολύνει τους θεσμούς, μας 
εμποδίζει να ακούσουμε και να λάβουμε αληθινά υπόψη όσα έχουν 
να μας πουν τα θύματα. Εμποδίζει επίσης την υλοποίηση των απα-
ραίτητων μεταρρυθμίσεων, εμποδίζει να καταρτιστούν επαγγελμα-
τίες εξειδικευμένοι στην προστασία των θυμάτων και στην αντιμετώ-
πιση των ψυχοτραυματισμών τους, εμποδίζει τέλος και την ίδια την 
απόδοση δικαιοσύνης. Προκειμένου να βγούμε από αυτή την κατά-
σταση, είναι απαραίτητο να ενημερώνουμε ακατάπαυστα το κοινό, 
να εκπαιδεύουμε το κατάλληλο προσωπικό, να καταπολεμούμε τις 
ανισότητες και τις διακρίσεις και κυρίως να σεβόμαστε τα δικαιώμα-
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Ένα θύμα συναισθηματικά αποσυνδεδεμένο,  
εγκαταλειμμένο, που υφίσταται κακομεταχείριση

Όσο δεν αναγνωρίζουν τα συναισθηματικά αποσυνδεδεμένα θύ-
ματα ως θύματα, τα οικεία τους πρόσωπα και οι επαγγελματίες που 
ασχολούνται μαζί τους θα τα αντιμετωπίζουν με αδιαφορία στην 
καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη περίπτωση θα τα κακομε-
ταχειρίζονται. Ίσως μάλιστα φτάσουν σε σημείο να θεωρήσουν ότι 
το θύμα ψεύδεται, επινοεί και υπερβάλλει ως προς τη βαρύτητα των 
περιστατικών. Ίσως θεωρήσουν ότι το μυαλό των θυμάτων είναι 
λειψό, ανίκανο να λειτουργήσει κανονικά, ίσως μάλιστα θεωρήσουν 
ένα θύμα τρελό. Έτσι, φτάνουμε σε σημείο ακόμη και οι αποδείξεις 
που στοιχειοθετούν τη βαρύτητα των πράξεων βίας και τις επιπτώ-
σεις τους να στρέφονται εναντίον του θύματος, προκειμένου να αμ-
φισβητηθεί η μαρτυρία του. Παράλληλα, η κακομεταχείριση που 
υφίσταται το θύμα εκ μέρους των οικείων του προσώπων αλλά και 
εκ μέρους των επαγγελματιών που ασχολούνται με την περίπτωσή 
του γίνεται ακόμα πιο εύκολο να εκδηλωθεί, διότι οι τελευταίοι, 
από πλευράς τους, δεν προσλαμβάνουν από το θύμα οποιοδήποτε 
συναίσθημα. Σκέφτονται λοιπόν: «Δεδομένου ότι το θύμα δεν αι-
σθάνεται τίποτα, μπορώ να το αγνοήσω!». Ή σκέφτονται: «Θα πιέ-
σω το φερόμενο ως θύμα για να το κάνω να ομολογήσει ότι δεν του 
έκαναν τίποτα, ότι μας κοροϊδεύει».

Αυτού του είδους την κακομεταχείριση βλέπουμε επί το έργον 
στη γαλλική ταινία του 2011 Polisse σε σκηνοθεσία της Maïwenn 
Le Besco, γνωστής με το καλλιτεχνικό όνομα Maïwenn. Σε αυτή 
την ταινία οι αστυνομικοί του τμήματος προστασίας ανηλίκων εξε-
τάζουν την περίπτωση μιας νεαρής έφηβης ηλικίας 13-14 ετών που 
βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους συναισθηματικής αποσύνδεσης 
έπειτα από μια σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε, όταν μερικοί άλ-
λοι έφηβοι την ανάγκασαν να προβεί σε πεολειχίες για να πάρει 
πίσω το κινητό της τηλέφωνο (πρόκειται επομένως για ομαδικό 
βιασμό). Οι αστυνομικοί της κάνουν ηθικοπλαστικό κήρυγμα ώστε 
να καταλάβει ότι αυτό που συνέβη δεν είναι φυσιολογικό, την κο-
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ροϊδεύουν, φτάνουν σε σημείο μέχρι και να γελούν εις βάρος της 
και να προκαλούν το γέλιο σε όλο το αστυνομικό τμήμα όταν τη 
ρωτούν: «Τι θα άλλο θα έκανες δηλαδή αν έπρεπε να πάρεις πίσω 
το λάπτοπ σου;» Γελούν δηλαδή εις βάρος μιας ιδιαίτερα τραυμα-
τισμένης ψυχικά έφηβης!

Ούτε καν σκέφτονται το ενδεχόμενο το θύμα να πάσχει από σο-
βαρές διαταραχές της μνήμης και της χωροχρονικής αναγνώρισης. 
Κι όμως, είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν ολόκλη-
ρες αλληλουχίες γεγονότων που χάνονται σε επεισόδια επιλεκτικής 
αμνησίας λόγω νευρολογικής βλάβης (μαύρες τρύπες) ή σε επεισό-
δια αποσυνδετικής τραυματικής αμνησίας. Επιπλέον, οι συμπερι-
φορές αποφυγής μπορούν να οδηγήσουν σε ψυχογενή προστατευ-
τική αμνησία των πιο δυσάρεστων γεγονότων, ώστε τα θύματα να 
μην υποφέρουν από την ενθύμησή τους. Οι προσωρινές διαταρα-
χές ένταξης των γεγονότων σε μια χωροχρονική τάξη είναι συχνές 
και οφείλονται στη νευρολογική αποσύνδεση που θέτει προσωρινά 
εκτός λειτουργίας τον ιππόκαμπο, τη δομή του εγκεφάλου που είναι 
απαραίτητη για την ανάλυση των χρονικών και χωρικών δεδομέ-
νων. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές στρεβλώσεις 
όσον αφορά τον τόπο και τη χρονολόγηση των γεγονότων, μεγάλη 
δυσκολία στον προσδιορισμό της ακριβούς ώρας ή ακόμα και της 
ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα ένα γεγονός, πράγμα που 
αποδιοργανώνει την αφήγηση του θύματος.

Ενώ όλοι, και ιδιαίτερα η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές, 
αναμένουν μια ορθολογική, συνεκτική και ακριβή εξιστόρηση, το 
θύμα χάνεται σε αναμνήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη διαφορο-
ποιηθεί ή ενσωματωθεί στην αυτοβιογραφική του μνήμη. Παλεύει 
μόνο του εν τω μέσω πολλών απομονωμένων, ασύνδετων μεταξύ 
τους και πολύ τρομακτικών θραυσμάτων τραυματικής μνήμης που 
το κατακλύζουν. Με τον τρόπο αυτό τα θραύσματα μνήμης κάνουν 
το θύμα να ξαναζεί ένα μέρος της βίας που υπέστη και να αισθάνεται 
τον ίδιο παραλυτικό αιφνιδιασμό τον οποίο βίωσε όταν συνέβησαν 
τα γεγονότα. Αυτό είναι κάτι που το θύμα δεν θα μπορέσει να μοι-
ραστεί με τους γύρω του, κι έτσι μοιραία θα χαθεί όταν προσπαθή-
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σει να αναπαραστήσει τον χώρο και τον χρόνο των γεγονότων και 
μπορεί να υποπέσει σε πολλά λάθη. 

Αυτές οι στρεβλώσεις δυστυχώς ερμηνεύονται ως ασυνέπειες 
και ψέματα που καθιστούν τη μαρτυρία του θύματος αναξιόπιστη. 
Κι όμως, όλα αυτά είναι φυσιολογικά και καθολικά συμπτώματα 
όταν κάποιο πρόσωπο υφίσταται πράξεις βίας. Είναι αλήθεια ότι 
καθιστούν πιο δύσκολη τη διερεύνηση και τη στοιχειοθέτηση των 
αποδεικτικών στοιχείων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύ-
ουν ότι το θύμα έχει πει ψέματα. Είναι σαν να κατηγορείται ένα θύμα 
μαχαιρώματος επειδή αιμορράγησε και να θεωρείται αυτό ως στοι-
χείο που θέτει υπό αμφισβήτηση τη δική του αφήγηση! 

Όταν υιοθετείται αυτή η λογική, καταλήγουμε σε μια κατάσταση 
όπου κανείς δεν πιστεύει πραγματικά το θύμα ή το πιστεύει ελά-
χιστα, κανείς δεν ανησυχεί για την κατάστασή του και κανείς δεν 
νοιάζεται για τη σοβαρότητα του τραύματος και της οδύνης του. Συ-
νήθως το θύμα εγκαταλείπεται μονάχο του, θεωρείται το ίδιο ένοχο 
αλλά και υφίσταται πρόσθετη κακομεταχείριση.
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συντριπτική πλειονότητά τους κάτω των 10 ετών) τα οποία εκμεταλ-
λεύονται τις περισσότερες φορές κάποια μέλη της οικογένειάς τους 
(άνδρες στο 99% των περιπτώσεων) και τα οποία υποβάλλονται σε 
όλο και πιο βάρβαρες πράξεις. Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα στον 
κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των ιστότοπων και των χρηστών 
αυτού του υλικού (NYT 2019· IWF, INHOPE, 2019).

Αυτά τα τρομακτικά στοιχεία σχετικά με τα παιδιά υποεκτιμώνται, 
μας λέει ο ερευνητής Frank Putnam, καθώς περισσότερο από το 40% 
της σεξουαλικής βίας κατά την παιδική ηλικία αποτελεί αντικείμενο 
άρνησης ή τραυματικής αμνησίας εκ μέρους των θυμάτων, για περισ-
σότερο ή λιγότερο μεγάλες περιόδους (Putnam, 2003). Μια μελέτη 
σχετικά με παιδιά που είχαν υποστεί πράξεις σεξουαλικής βίας καλά 
τεκμηριωμένες, έδειξε ότι τα περισσότερα στη συνέχεια είχαν αρνη-
θεί αυτές τις πράξεις ή ελαχιστοποιούσαν τη σημασία τους (Sjoberg 
& Lindblad, 2002). Δύο άλλες μελέτες, τις οποίες έχουμε ήδη ανα-
φέρει, έδειξαν ότι 17 χρόνια μετά τις αναφερόμενες πράξεις σεξουα-
λικής βίας κατά την παιδική ηλικία, οι οποίες ήταν επίσης καλά τεκ-
μηριωμένες, το 38% των συμμετεχόντων έπασχε από πλήρη αμνησία 
(William, 1994) και το 59% εκδήλωνε αμνησία για περισσότερο ή 
λιγότερο μεγάλες περιόδους (Brière & Conte, 1993).

Τι μας λένε τα θύματα;

Η έρευνα του 2015 «Επιπτώσεις της σεξουαλικής βίας από την παι-
δική ηλικία στην ενηλικίωση» (IVSEA) καθώς και η έρευνα του 2019 
που πραγματοποίησε το IPSOS «Σεξουαλική βία στην παιδική ηλι-
κία» της ένωσής μας, με την επωνυμία Τραυματική Μνήμη και Θυ-
ματολογία, έδωσαν φωνή στα θύματα. Η έρευνα του IVSEA διεξή-
χθη, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2014, μεταξύ 1.214 
θυμάτων σεξουαλικής βίας ηλικίας 15 έως 72 ετών, συμπεριλαμβα-
νομένων 1.153 γυναικών και 61 ανδρών, με σκοπό να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις της βίας στη ζωή των θυμάτων και η διαδρομή της 
ένταξής τους σε μηχανισμούς παροχής φροντίδας προς αυτά. Η συλ-
λογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ανώνυμου ερωτη-
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ματολογίου που το διαχειριζόταν υπολογιστής. Το ερωτηματολόγιο 
περιλάμβανε 184 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 122 ήταν κλειστού 
και οι 62 ανοιχτού τύπου.

Όσα άτομα ερωτήθηκαν ανέφεραν σε ποσοστό 70% ότι έχουν 
πέσει θύματα σεξουαλικής βίας, ενώ σε ποσοστό 68% τα θύματα 
είχαν υποστεί τουλάχιστον έναν βιασμό και το 40% των θυμάτων 
ανέφεραν μια περίπτωση αιμομιξίας.

Η ηλικία των θυμάτων κατά τη χρονική στιγμή εκδήλωσης των 
πρώτων πράξεων σεξουαλικής βίας είναι αναμφισβήτητα το πιο 
εντυπωσιακό από τα στοιχεία που παρέχονται από τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, το 81% των ατόμων που απά-
ντησαν στην ερώτηση δήλωσαν ότι υπέστησαν τις πρώτες πράξεις 
πριν από την ηλικία των 18 ετών, το 68% πριν από την ηλικία των 
15 ετών, το 51% πριν από την ηλικία των 11 ετών και το 21% πριν 
από την ηλικία των 6 ετών.

Στις περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν κάτω των 6 ετών κατά τη 
στιγμή του συμβάντος, η σεξουαλική βία συνδέεται με μια κατάστα-
ση αιμομιξίας στο 70% των περιπτώσεων, και στο 58% των περι-
πτώσεων όπου το θύμα ήταν ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών. Αυτές οι 
καταστάσεις αιμομιξίας μπορούν να διαρκούν για χρόνια ολόκληρα.

Από τα θύματα αιμομιξίας, το 58% ήταν θύματα βιασμού. Δεν 
εκπλήσσει το γεγονός ότι οι καταστάσεις αιμομιξίας στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούν θύματα που ήταν ανήλικα 
τη στιγμή του συμβάντος. Μόνο το 1% των θυμάτων αιμομιξίας 
ήταν κατά τη στιγμή της πράξης ενήλικα. Οι ερωτηθέντες που βίω-
σαν πράξεις σεξουαλικής βίας μόνο ως ενήλικα άτομα, υπέστησαν 
στην πλειονότητά τους (78%) βιασμό.

Η έρευνα του 2019, με δείγμα 502 Γάλλους ηλικίας 18 ετών και 
άνω που υπήρξαν θύματα βιασμών και πράξεων σεξουαλικής κα-
κοποίησης στην παιδική τους ηλικία –το 83% των οποίων ήταν γυ-
ναίκες και το 17% ήταν άνδρες– επιβεβαίωσε τα περισσότερα από 
τα παραπάνω στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, έδειξε ότι τα περισσότε-
ρα περιστατικά σεξουαλικής βίας εκδηλώνονται με θύματα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 10 ετών, κυρίως κορίτσια (σε ποσοστό 83%). Τα 
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περισσότερα από αυτά τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, διαπράττονται δηλαδή από στενό συγγενή, 
επομένως είναι περιστατικά αιμομιξίας.

Το προφίλ των δραστών

Η συντριπτική πλειονότητα των δραστών πράξεων σεξουαλικής βίας 
είναι άνδρες, σε ποσοστό 96% όταν το θύμα είναι ανήλικο και σε 
ποσοστό 98% όταν το θύμα είναι ενήλικο πρόσωπο. Τα υπολειπό-
μενα ποσοστά δραστών, 4% και 2% αντίστοιχα, αφορούν επομένως 
γυναίκες, οι οποίες στις περιπτώσεις των ανήλικων θυμάτων είναι 
συχνά μητέρες.

Η σεξουαλική βία εις βάρος ανηλίκων διαπράττεται πολύ σπά-
νια από παιδοκακοποιητές άγνωστους στο θύμα. Έτσι, στο 94% 
των περιπτώσεων οι δράστες είναι οικεία πρόσωπα ή ακόμη και 
μέλη της οικογένειας σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 
(52%). Εξαιρουμένων των καταστάσεων αιμομιξίας, η σεξουαλική 
κακοποίηση και ο βιασμός διαπράττονται συχνότερα από άτομα 
που αποτελούν μέρος του κύκλου γνωριμιών του θύματος, σε 
ποσοστά 59% για τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και 
55% για τις περιπτώσεις βιασμού.

Το 24% των δραστών των πράξεων σεξουαλικής βίας εις βάρος 
ανηλίκων ήταν και οι ίδιοι ανήλικοι τη στιγμή του συμβάντος. Το 
δε θύμα τους ήταν ηλικίας κάτω των 10 ετών στο 62% των περιπτώ-
σεων. Και το 68% αυτών των παιδιών και εφήβων κακοποιητών δι-
έπραξαν αιμομικτικό βιασμό σχεδόν στο ένα τέταρτο των περιπτώ-
σεων (23%). Σύμφωνα με ένα άρθρο των Becker και Hunter (1997), 
οι εν λόγω ανήλικοι κακοποιητές εκτιμάται ότι είναι και οι ίδιοι θύ-
ματα σεξουαλικής βίας σε ποσοστό 40 έως 80% των περιπτώσεων.

Όταν το θύμα είναι ενήλικο άτομο, ο δράστης είναι γνωστό του 
πρόσωπο στο 77% των περιπτώσεων, ή ακόμη και σύντροφος ή 
πρώην σύντροφος στο 41% των περιπτώσεων.

Τα άτομα με εξουσία που είναι υπεύθυνα για πράξεις σεξουαλι-
κής βίας κατέχουν συνήθως ιεραρχικά ανώτερες θέσεις, αλλά μπο-
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λουν στη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών που χρησιμοποιούν 
τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Τι είδους προστασία παρέχουν οι εμπλεκόμενοι  
με τα θύματα επαγγελματίες;

Τα θύματα σεξουαλικής βίας προστατεύονται πολύ σπάνια από τους 
εμπλεκόμενους με την προστασία τους επαγγελματίες. Οι επαγγελ-
ματίες αυτοί μπορεί να προέρχονται από τον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας, της υγειονομικής περίθαλψης, της αστυνομίας, της δικαι-
οσύνης, καθώς και από τον χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας, 
των μεταφορών, του αθλητισμού και των πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων. Τα θύματα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας στη 
μεγάλη πλειονότητά τους (83%) παραπονιούνται ότι δεν προστα-
τεύτηκαν ποτέ.

Οι ανήλικοι δεν χαίρουν μεγαλύτερης προστασίας, κάθε άλλο 
μάλιστα. Μόλις το 4% των θυμάτων που δέχτηκαν κακοποίηση στην 
παιδική τους ηλικία ανέφερε ότι έχει λάβει φροντίδα από τους αρ-
μόδιους για τα παιδιά φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Τα παιδιά 
θύματα που καταφέρνουν να μιλήσουν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
70% επί του συνόλου (και πάλι μιλούν κατά μέσο όρο έπειτα από 
10 χρόνια). Για τα 2/3 από αυτά δεν λαμβάνεται απολύτως κανέ-
να μέτρο, μόνο το 8% προστατεύεται και μόλις στο 6% των περι-
πτώσεων ο κακοποιητής απομακρύνεται από το παιδί (MTV/IPSOS, 
2019). Επιπλέον, μεταξύ των θυμάτων που έχουν υποβάλει μήνυ-
ση, το 66% των ατόμων που ήταν κάτω των 6 ετών κατά τη στιγμή 
του συμβάντος, το 70% αυτών που ήταν μεταξύ 6 και 10 ετών και 
το 71% αυτών που ήταν μεταξύ 11 και 14 ετών, αναφέρουν ότι δεν 
προστατεύτηκαν ποτέ (IVSEA, 2015).

Ωστόσο, ο νόμος είναι σαφής. Ο γαλλικός Ποινικός Κώδικας επι-
βάλλει να παρέχεται βοήθεια στα θύματα και να υπάρχει παρέμβαση 
για την πρόληψη εγκλημάτων. Επιπλέον δε είναι ποινικά κολάσιμες 
οι παρακάτω παραλείψεις:

 – η μη παροχή βοήθειας σε άτομο που κινδυνεύει, εφό-
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σον υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητά 
του, με υποχρέωση του υπολόγου της παράλειψης να ενεργήσει 
με δικά του μέσα, χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό του, είτε να καλέ-
σει σε βοήθεια (άρθρο 223-6 του γαλλικού Ποινικού Κώδικα) και

 – η μη καταγγελία εγκλημάτων (άρθρο 434-1 του γαλλικού 
Ποινικού Κώδικα), πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έχει γνώση 
ενός εγκλήματος του οποίου τα αποτελέσματα είναι ακόμη δυνα-
τόν να προληφθούν ή να περιοριστούν ή του οποίου οι δράστες 
είναι πιθανόν να διαπράξουν νέα εγκλήματα που θα μπορούσαν 
να προληφθούν, τιμωρείται αν δεν ενημερώσει τις ανακριτικές 
ή διοικητικές αρχές.

Ως εκ τούτου, πρέπει να παρεμβαίνουμε για να βοηθάμε και να 
προστατεύουμε το θύμα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δική μας 
ζωή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φωνάξουμε, να δημιουργή-
σουμε έναν αντιπερισπασμό, να βοηθήσουμε το θύμα να ξεφύγει 
ή να κρυφτεί και, πάνω απ’ όλα, να καλέσουμε σε βοήθεια και να 
αναφέρουμε στην αστυνομία τα εγκλήματα που θα μπορούσαν να 
διαπραχθούν. Η γαλλική ποινική νομοθεσία μάς υποχρεώνει επίσης 
να αναφέρουμε κάθε περιστατικό σεξουαλικής βίας που διαπράτ-
τεται εις βάρος ανηλίκων και ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση (έγκυες γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, 
εξαρτημένα άτομα, ασθενείς).

Ενώ σχεδόν όλοι, όταν μαθαίνουν τα περιστατικά του «αστυνο-
μικού δελτίου», θεωρούν απαράδεκτο να εγκαταλείπονται τα παιδιά 
να υποφέρουν τόσα εγκλήματα χωρίς προστασία, στην πραγματικό-
τητα κανείς δεν κινείται, κανείς δεν φοβάται!

Η άρνηση και τα στερεότυπα οδηγούν σε μια κατάσταση όπου 
οι πράξεις βίας θεωρούνται συχνά ιδιωτική υπόθεση, στην οποία 
δεν πρέπει κανείς να ανακατεύεται, ειδικά εάν αυτές οι πράξεις συμ-
βαίνουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι ή στο εσωτερικό 
κάποιων ιδρυμάτων. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι πρά-
ξεις σεξουαλικής βίας τελούνται πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων 
επικυριαρχίας, οι περισσότεροι άνθρωποι αποδίδουν μεγαλύτερη 
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αξία στον δράστη και στα λεγόμενά του και τάσσονται, από συνε-
νοχή ή από δειλία, με τη δική του πλευρά, με εκείνον δηλαδή που 
βρίσκεται σε κυριαρχική θέση. Σε αυτή την άρνηση, σε αυτή τη μοι-
ρολατρία, σε αυτή τη δειλία και τη συνενοχή, έρχεται να προστεθεί 
και η προπαγάνδα που διαδίδει την κουλτούρα του βιασμού και 
τις θεωρίες εναντίον των θυμάτων στον γενικό πληθυσμό, πράγμα 
που βλάπτει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των θυμάτων και τα 
εμποδίζει να βρουν υποστήριξη και αλληλεγγύη.

Επιπλέον, η έλλειψη κατανόησης σχετικά με τα ψυχοτραυματικά 
συμπτώματα που εκδηλώνουν τα θύματα –και ειδικότερα σχετικά 
με την κατάσταση συναισθηματικής αποσύνδεσης που επέρχεται στα 
θύματα τα οποία έχουν υποστεί τους μεγαλύτερους ψυχικούς τραυ-
ματισμούς και κινδυνεύουν περισσότερο– καταλήγει στην καλύτερη 
περίπτωση να αφήνει αδιάφορους τους περισσότερους ανθρώπους 
που σχετίζονται με τα θύματα, επαγγελματίες που εμπλέκονται στη 
φροντίδα και την προστασία τους ή στενούς συγγενείς τους, ενώ στη 
χειρότερη περίπτωση τους κάνει να απορρίπτουν και να κακομετα-
χειρίζονται τα θύματα. Όπως είδαμε, όσο περισσότερο κινδυνεύει 
ένα θύμα και όσο πιο ακραία είναι η βία που έχει υποστεί, τόσο 
περισσότερο ενεργοποιούνται οι νευροβιολογικοί μηχανισμοί διά-
σωσης στον εγκέφαλό του. Αυτό καθιστά τα θύματα εντελώς απο-
συνδεδεμένα από τα συναισθήματά τους, σαν να είναι απόντα και να 
αδιαφορούν γι’ αυτό που τους συμβαίνει. Η συναισθηματική αναι-
σθητοποίηση, που σχετίζεται με την τραυματική αποσύνδεση, πα-
ραμένει ένα φαινόμενο ελάχιστα γνωστό στα θύματα, όπως και σε 
πολλούς επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους. 

Όταν συναντούν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βία και νε-
αρά θύματα σεξουαλικής βίας, οι επαγγελματίες αυτοί αντιμετωπί-
ζουν με μια δυσάρεστη διάθεση τα λεγόμενά τους. Ορισμένα απο-
συνδεδεμένα θύματα εκφέρουν συγκεχυμένο λόγο, αφηγούνται με 
αδιάφορο ύφος τις σοβαρές πράξεις βίας που υπέστησαν, προσπα-
θώντας μάλιστα να πείσουν ότι είναι συνηθισμένα σε όλα αυτά και 
ότι μπορούν να συνεχίσουν να υπομένουν αυτή την κατάσταση. Εί-
ναι πολύ δυνατά άτομα, τίποτα δεν μπορεί να τα βλάψει, διαβεβαι-


