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ένα 

ε γ κ λ η μ α  α ν υ π α ρ κ τ ο

 ΣτατιΣτικέΣ

 για τις

κ
ατά καιρούς, στο παρελθόν, έχουμε ασχο-
ληθεί με το θέμα του βιασμού με διάφο-
ρες αφορμές (αλλά και χωρίς αφορμές) και 
από διάφορες πλευρές επίσης. Έχουμε μι-
λήσει για το θέμα μέσα από το περιοδικό 

με κείμενα σε προηγούμενα τεύχη, έχουμε βγάλει αφί-
σες και γενικά μας απασχολεί τακτικά. Και είναι λογικό, 
αφού πρόκειται για ένα θέμα βίας που μας αφορά και 
θα μας αφορά πάντα, όσο η κοινωνία επιτρέπει αυτή τη 
βία. Σε αυτό το κείμενο θα μας απασχολήσει το πώς πα-
ρουσιάζεται ο βιασμός μέσα από επίσημες στατιστικές 
του κράτους και της αστυνομίας.

Ας ξεκινήσουμε με κάτι "χιουμοριστικό" διότι το 
θέμα που διαπραγματευόμαστε εδώ, δηλαδή το θέμα 
του βιασμού, είναι βαρύ. Τα παλιότερα χρόνια ο βια-
σμός ήταν ένα έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας και η ποι-
νή του βιαστή είχε ως σκοπό να αποζημιωθεί «ο νόμι-
μος ιδιοκτήτης» του θύματος. Δηλαδή συνήθως ο πα-
τέρας ή ο σύζυγος. Αργότερα, στον Ποινικό Κώδικα της 
Ελλάδας ο βιασμός συμπεριλαμβανόταν «στα εγκλή-
ματα κατά των ηθών» και μόνο το 1984, με την πίεση 
του γυναικείου κινήματος, ο βιασμός έπαψε να θεωρεί-
ται «έγκλημα κατά των ηθών» και  από τότε αποτελεί έ-
γκλημα «κατά της γενετήσιας ελευθερίας», την οποία ο 
νόμος προστατεύει εξίσου και για τα δύο φύλα. 

Πέρα από τον νόμο όμως, στην κοινωνική ζωή το 
φαινόμενο του βιασμού αποτελεί πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη μιας πλούσιας μυθολογίας, μιας μυ-
θολογίας που περιβάλλει το θέμα αυτό με πέπλα μυ-
στηρίου, με φόβους πραγματικούς, αλλά και μη πραγ-
ματικούς, με συμβουλές κοινότυπες αλλά άχρηστες, με 
εντυπωσιακούς λόγους, με έντονες εικόνες αλλά και με 
μηντιακή δραματοποίηση κάποιων περιστατικών που 
συμβάλλουν σε μια αλλοιωμένη εικόνα του φαινομέ-
νου. Μια αλλοιωμένη εικόνα που ξεκινά από τη φιγού-

ρα του βιαστή, συνεχίζει στο “ποιόν” του θύματος και 
τελειώνει στην αλλοιωμένη εικόνα του ίδιου του βια-
σμού, αλλά και της αναπαράστασής του. Όπως ανα-
φέρει η Davis1 στο βιβλίο της Γυναίκες Φυλή και Τάξη 
(2014, σελ 105) «έπειτα από αιώνες σιωπής, πόνου και 
ενοχών που πλάκωναν τους ώμους των γυναικών, η 
σεξουαλική βία αναδύεται με τρόπο εκρηκτικό ως μία 
από τις πιο εμβληματικές δυσλειτουργίες της σύγχρο-
νης καπιταλιστικής κοινωνίας».

Το ζήτημα της σεξουαλικής βίας και των βιασμών 
τέθηκε εδώ και περίπου 40 χρόνια από το ελληνικό 
φεμινιστικό κίνημα.  Το οποίο, όπως διαβάζουμε στο 
φεμινιστικό περιοδικό Δίνη2, είχε διατυπώσει την ά-
ποψη ότι «το κοινωνικό πρόβλημα της φυλετικής βίας 
δεν περιορίζεται στην κακοποίηση και τους βιασμούς, 
επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής, συνιστώ-
ντας τον πιο πρόσφορο τρόπο κοινωνικού ελέγχου 
των γυναικών». Ήδη, αλλά ταυτόχρονα και καθυστε-
ρημένα, από το 1978 διάφορες ομάδες γυναικών και 
οργανώσεις προσπάθησαν να μιλήσουν για το θέμα 
στην Ελλάδα και το έχουν κάνει με διάφορους τρό-
πους. Εμείς εδώ, σε αυτό το κείμενο, δεν έχουμε σκο-
πό να κάνουμε ανασκόπηση του ελληνικού φεμινιστι-
κού κινήματος του παρελθόντος, ούτε να πούμε ό,τι 
ξέρουμε και ό,τι έχουμε διαβάσει για το ζήτημα, διό-
τι αυτό έχει πολλές προεκτάσεις. Με κάποιες από αυ-
τές, όπως είπαμε παραπάνω έχουμε ασχοληθεί κατά 
καιρούς, από διάφορες πλευρές. Στο χώρο και το χρό-
νο που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε 
μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποια ερωτηματικά που 
προκύπτουν από τα ευρήματα που συλλέξαμε μετά 
από ένα μικρό ψάξιμο στο ίντερνετ και τις εφημερίδες 
σε σχέση με τους βιασμούς τα τελευταία χρόνια, αλλά 
και κάποιους προβληματισμούς γιατί το έγκλημα του 
βιασμού παραμένει τόσο λίγο ορατό, τόσο βαθιά θαμ-
μένο.   

γενικα ςτοιχεια
Το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς 
μας έχει κληροδοτήσει πως οι βιαστές δεν είναι ρά-
τσα ειδική, είναι άντρες καθημερινοί. Πως ο βιασμός 
δεν έχει κίνητρο τη σεξουαλική πείνα αλλά την επιβο-
λή, γι αυτό και οι βιαστές είναι κυρίως φιγούρες όπως 
πατεράδες, θείοι, συγγενείς, σύζυγοι και αφεντικά που 
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ψάχνουν να επιβεβαιώσουν την εξουσία τους ή να εκ-
δικηθούν τις γυναίκες που τους αμφισβητούν. Η Davis3 
πολύ εύστοχα το συνδυάζει με τη δουλεία και λέει συ-
γκεκριμένα ότι: «Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η δου-
λεία βασίστηκε τόσο στο μαστίγιο όσο και στην καθη-
μερινή σεξουαλική κακοποίηση (...) Ο σεξουαλικός εξα-
ναγκασμός υπήρξε  η βασική παράμετρος της κοινωνι-
κής σχέσης ανάμεσα στον αφέντη και τη σκλάβα» (Da-
vis, 2014, σελ 107). Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι σε αυτό 
το παράδειγμα φαίνεται καθαρά ότι ο βιασμός είναι ε-
πιβολή και την επιβολή μπορεί να την εξασκήσει μόνο 
κάποιος που, θεωρεί ή που πραγματικά, έχει την αντί-
στοιχη εξουσία. Γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα να δια-
βάζει καμιά όλες αυτές τις συμβουλές περί αποφυγής 
του βιασμού, που τόσο εύκολα ξεπετάγονται στο ίντερ-
νετ ή γράφονται στα γυναικεία περιοδικά.  

Διότι οι βιασμοί δεν συμβαίνουν σε κακόφημα, σκο-
τεινά σοκάκια από ψυχοπαθείς άντρες χαμηλού κοινω-
νικού και μορφωτικού επιπέδου. Όλα αυτά είναι τρόποι 
συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων και των πραγ-
ματικών αιτιών. Και τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι οι 
βιασμοί, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, λαμβάνουν 
χώρα μέσα στο σπίτι και όχι σε κάποιο κακόφημο σοκάκι 
νύχτα. Και ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών γίνεται από συγ-
γενικά πρόσωπα. Το άλλο μεγάλο μέρος γίνεται από αν-
θρώπους κοντινούς του θύματος που έχουν κάποια ε-
ξουσία πάνω του, η οποία πηγάζει από το είδος της σχέ-
σης που έχουν και από την ταξική τους θέση μέσα στον 
καπιταλισμό. Όταν λέμε σχέσεις εξουσίας πάνω τους εν-
νοούμε καθημερινά παραδείγματα όπως είναι η σεξου-
αλική κακοποίηση από κάποιον μεγαλύτερο άντρα με 
τον οποίο το θύμα έχει κάποια (ακόμα και στενή) συγ-
γενική σχέση, όπως είναι οι βιασμοί εργαζομένων γυ-
ναικών από τα αφεντικά τους, όπως είναι οι περιπτώσεις 
των μπάτσων που βιάζουν πόρνες που έχουν συλλάβει.

Σύμφωνα με μελέτες που είχαν γίνει μέσα στη δεκαε-
τία του 1980 στις ΗΠΑ σε σχέση με το θέμα, το 77% από 
τις καταγγελθείσες σεξουαλικές κακοποιήσεις σε ανήλι-
κους στην Αμερική είναι γνωστοί του θύματος. Από αυ-
τούς το 57% είναι βιολογικοί γονείς, το 16% είναι άλλοι 
συγγενείς και μόνο το 6% είναι άνθρωποι του μη συγ-
γενικού περιβάλλοντος4. Σε γενικές γραμμές πάντως, 
φαίνεται ότι το 70% των βιαστών είναι γνωστοί του θύ-
ματος. Γι' αυτό συνήθως πρόκειται για έναν συγγενή, ή 
φίλο ή γνωστό.  Και προφανώς καθόλου δεν έχει να κά-
νει με άσβεστο πάθος, ή σεξουαλική πείνα ή κάποια δι-
εστραμμένη εκδοχή έρωτα, είναι απλή σκέτη βία και ε-
πιβολή. Είναι ένας τρόπος να πληγώσεις και να εξευτε-
λίσεις έναν άλλο άνθρωπο με την σεξουαλική επιβολή 
ως όπλο. Για την Brownmiller «ο βιασμός αποτελεί μια 
συνειδητή διαδικασία εκφοβισμού μέσα από την οποία 
όλοι οι άνδρες κρατάνε όλες τις γυναίκες σε ένα καθε-
στώς φόβου»5 .

η κουλτουρα ανοχης του Βιαςμου
Αλλά όλα τα παραπάνω, από τη βία και την επιβολή μέ-
χρι τον εξευτελισμό, σε πιο χαλαρές βερσιόν  είναι ει-
κόνες της καθημερινότητάς μας. Είναι εικόνες που έχει 
η καθεμιά μας από τον κοινωνικό της περίγυρο, είναι 
εικόνες που βλέπουμε στο δρόμο ή είναι εικόνες που 
υπάρχουν στον χώρο εργασίας μας. Η ίδια η κοινωνία 

νομιμοποιεί ως ένα βαθμό το βιασμό, καθώς υπάρχει 
μια θεσμικά αποδεκτή ανδρική βία, ενώ ταυτόχρονα 
η ίδια η γυναίκα είναι υποτιμημένη. Αυτή η κουλτού-
ρα έχει ως ειδική έκφανση την πορνεία και την πορνο-
γραφία. Φτάνει να δει κανείς λίγες εικόνες ή βίντεο από 
την πορνογραφία σήμερα και πώς αυτή χρησιμοποιεί 
τις γυναικείες φιγούρες. Πόσο συχνά αντί για σκηνές 
σεξ υπάρχουν σκηνές αναπαραστάσεων βιασμών. Ή 
πόσο οι νέες μορφές πορνείας και κυρίως η καταναγκα-
στική πορνεία έχει φέρει μια νέα κουλτούρα βιασμού 
στο σεξ, η οποία έχει πατήσει πάνω στους χιλιάδες βι-
ασμούς των καταναγκαστικώς εκδιδόμενων γυναικών 
σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια. Μόνο για 
να μην πλατιάσουμε δεν θα αναφερθούμε σε όλες αυ-
τές τις εικόνες στα περιοδικά, στις διαφημίσεις, στις πα-
σαρέλες και σε ένα σωρό άλλα μέρη της κατανάλωσης 
και της “τέχνης” όπου προάγεται τα τελευταία χρόνια η 
κουλτούρα του βιασμού.

καταγγελια Βιαςμου
Για ποιους λόγους δεν καταγγέλλονται οι βιασμοί
Οι βιασμοί που καταγγέλλονται είναι ελάχιστοι σε σχέ-
ση με όσους συμβαίνουν στην πραγματικότητα, η τρα-
γική αλήθεια είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυ-
τών δεν καταγγέλλεται ποτέ.  Σίγουρα δεν καταγγέλ-
λονται οι βιασμοί των εκδιδόμενων γυναικών. Πόσα εί-
ναι τα θύματα του trafficking και της σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης που καταφέρνουν να πάνε στην αστυνομία 
και να καταγγείλουν τον βιασμό τους και την εκμετάλ-
λευσή τους; Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι πρόκειται 
για έναν αριθμό που είναι μηδαμινός σε σχέση με τον 
πραγματικό αριθμό των θυμάτων. Αλλά και μια όχι κα-
ταναγκαστικώς εκδιδόμενη, ξέρει καλά ότι αν καταγγεί-
λει βιασμό, η καταγγελία της δεν θα έχει τόση βαρύτη-
τα και ότι δεν θα τιμωρηθεί ο θύτης. Όπως είναι συνη-
θισμένο να μην καταγγέλλονται και οι βιασμοί από συ-
ζύγους. Άλλωστε στην Ελλάδα, μόλις το 2005 αναγνω-
ρίστηκε ότι υφίσταται βιασμός μέσα στον γάμο, οπότε 
και ποινικοποιήθηκε. 

Αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι λόγοι που δεν καταγ-
γέλλονται οι βιασμοί. Αυτοί μπορεί να αφορούν είτε την 
κοινωνική πραγματικότητα, καθώς πολλές φορές υπάρ-
χουν παρεμβολές από την οικογένεια του θύματος ή από 
τον ίδιο τον δράστη, μιας και τις περισσότερες φορές αυ-
τός είναι ένα άτομο με εξουσία. Είτε την κρατική βούλη-
ση, καθώς άλλες φορές υπάρχουν παρεμβολές από την 
αστυνομία διότι οι ίδιοι οι μπάτσοι αποφεύγουν να κατα-
γράψουν έναν βιασμό, για δικούς τους λόγους. Αλλά και 
το ίδιο το θύμα δυσκολεύεται να μπει στη διαδικασία της 
καταγγελίας, εξαιτίας όλων αυτών των τυπικών διαδικα-
σιών που πρέπει να ακολουθήσουν.

Διότι όλες οι τυπικές διαδικασίες που συνεπάγεται η 
καταγγελία ενός βιασμού δεν είναι απλές, αλλά συνι-
στούν έναν νέο βιασμό. Η γυναίκα υποβάλλεται σε μια 
εξευτελιστική ταλαιπωρία, που έχει αρχίσει ήδη από το 
νοσοκομείο,  συνεχίζει τη στιγμή της καταγγελίας στην 
αστυνομία και κορυφώνεται με τη διαδικασία στο α-
κροατήριο, όπου υποβάλλεται σε μια σειρά προσβλη-
τικών ερωτήσεων σχετικά με την ιδιωτική της ζωή.  Πιο 
συγκεκριμένα, οι λόγοι της μη καταγγελίας από τη με-
ριά του θύματος, συσχετίζονται με τουλάχιστον τρία 

πράγματα. Το ένα είναι το στίγμα που σημαδεύει το 
θύμα του βιασμού, γι’ αυτό και παρατηρούμε πολλοί 
περισσότεροι βιασμοί να καταγγέλλονται στα αστικά 
κέντρα όπου υπάρχει πιο απρόσωπη σχέση παρά στις 
πιο αγροτικές και μικρές περιοχές όπου όλοι γνωρίζο-
νται μεταξύ τους. Το δεύτερο είναι η εξάρτηση που συ-
χνά έχει το θύμα από τον δράστη, καθώς όπως ήδη έ-
χουμε αναφέρει πολλάκις στη συντριπτική πλειοψηφία 
ο δράστης είναι γνωστός του θύματος και πολλές φο-
ρές έχει κάποια είτε συγγενική είτε εργασιακή σχέση 
μαζί του. Και τρίτον ο απαράδεκτος τρόπος που αντι-
μετωπίζει  η δημόσια ιατρική περίθαλψη, η αστυνομία 
και η δικαιοσύνη το θύμα του βιασμού. 

Η διαδικασία που πρέπει το θύμα να ακολουθήσει εί-
ναι: να κάνει μήνυση, να δώσει κατάθεση στην αστυ-
νομία, να περάσει από ιατροδικαστική εξέταση κι έ-
πειτα να γίνει η δίκη και να δημοσιοποιηθεί το γεγο-
νός στον τύπο. Οπότε καταλαβαίνει καμιά ότι πρόκει-
ται για μια πολύ επώδυνη διαδικασία στην οποία τα πε-
ρισσότερα θύματα δυσκολεύονται να μπουν. Μια δια-
δικασία με πολλή ντροπή και φόβο, ακόμα και με ενο-
χή, η οποία κορυφώνεται όπως είπαμε με τη δίκη. Εκεί 
στο δικαστήριο «οι δικαστές ως φορείς της κυρίαρχης 
ιδεολογίας, τείνουν με ευχέρεια να θεωρούν υπεύθυνο 
το ίδιο το θύμα και τις πιο πολλές φορές, όπως συνά-
γεται από ερευνητικά δεδομένα, είναι διατεθειμένοι να 
υποστηρίξουν ότι το θύμα συγκατατέθηκε με διάφο-
ρους άμεσους ή έμμεσους τρόπους στο βιασμό του»6. 
Η αντιμετώπιση αυτή έχει πολύ εύστοχα χαρακτηριστεί 
ως δεύτερος βιασμός. Πρόκειται για έναν θεσμικά απο-
δεκτό βιασμό εξίσου τραυματικό και οδυνηρό με τον 
πραγματικό.

Πέρα από όλα τα παραπάνω όμως, φαίνεται ότι οι βι-
ασμοί που τελικά καταγγέλλονται είναι συνήθως αυ-
τοί που έχουνε δράστες άτομα από χαμηλή κοινωνική 
τάξη. Αυτό δεν συμβαίνει βεβαίως επειδή οι άντρες της 
εργατικής τάξης βιάζουν περισσότερο, αλλά επειδή εί-
ναι πιο εύκολο αυτοί να καταγγελθούν αλλά και να α-
σχοληθεί η αστυνομία με αυτή την καταγγελία.  

Η υπερ-εκπροσώπηση των χαμηλών κοινωνικο-οι-
κονομικών στρωμάτων στις επίσημες στατιστικές 
δεν απηχεί μια πραγματικότητα, αλλά μια θεσμική 

Dolce Cabbana:  Είναι εμφανής η κουλτούρα του 

βιασμού, ακόμα και μέσα από τη μόδα!
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προβολή της πραγματικότητας. Τα άτομα των υποβαθμισμένων κοινωνικά τάξεων 
είναι περισσότερο ορατά στις διωκτικές αρχές, στο βαθμό που ανταποκρίνονται 
στο στερεότυπο του εγκληματία. (...) οι άντρες των μεσαίων και ανώτερων στρω-
μάτων δεν διαπράττουν λιγότερους βιασμούς, αλλά προστατεύονται περισσότερο 
από δικαστικές διώξεις.7 

Είναι γνωστό ότι οι άντρες των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων έχουν τον τρό-
πο να αποφύγουν μια καταγγελία για βιασμό. Τόσο μέσω εκβιασμού του θύματος, 
όσο και μέσα από τη σιγουριά που τους δίνει η τάξη τους, η κοινωνική και οικονομι-
κή τους επιφάνεια, οι γνωριμίες τους. 

οι Βιαςμοι ςτον τυπο 
Έχοντας πάντα κατά νου όλα τα παραπάνω, κάναμε ένα μικρό ψάξιμο στις εφημερί-
δες των τελευταίων τεσσάρων χρόνων για να δούμε πόσο συχνά αναφέρονται βιασμοί 
στην Ελλάδα, πόσοι φτάνουν μέχρι τον ημερήσιο τύπο. Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε 
με την "Καθημερινή" και την "Εφημερίδα των Συντακτών", καθώς και με την εφημερί-
δα "Τα Νέα". Με βάση κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία που μπορέσαμε να μαζέψουμε 
σε σχέση με την αναφορά των βιασμών στον ελληνικό τύπο κατά τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια, όχι μόνο δεν μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα, αλλά θα έλεγε κανείς 
ότι ζούμε στη γη της επαγγελίας. Με βάση αυτά, το 2011 βλέπουμε να υπάρχουν ανα-
φορές για 2 περιστατικά βιασμών, το 2012 για 1 περιστατικό, το 2013 για 8 περιστατι-
κά και το 2014 για 2 περιστατικά. Προφανώς ο ελληνικός τύπος δεν ασχολείται με το 
θέμα καθόλου. Ούτε ως απλή συλλογή ειδήσεων δεν μπορούν να χρησιμεύσουν δι-
ότι είναι γελοίο να μιλάμε για 4-5 περιστατικά βιασμών κάθε χρόνο. Απλά και αυτή η 
πτυχή της κοινωνικής ζωής δείχνει πόση σιωπή υπάρχει γύρω από το θέμα των βια-
σμών σήμερα. Παρόλα αυτά από τα 13 περιστατικά που αλιεύσαμε από τον ελληνι-
κό τύπο ίσως είναι ενδεικτικό να πούμε ότι το ένα αφορά τον βιασμό και δολοφονία 
νεαρής γυναίκας στην Ξάνθη, βιασμός με δολοφονία που είχε προκαλέσει την κοινή 
οργή τότε και ειδικά μέχρι να αποκαλυφθεί ότι θύτης ήταν ο έλληνας μανάβης της 
γειτονιάς, δύο αφορούσαν βιασμούς σε φυλακές, δύο αφορούσαν περιστατικά όπου 

ο θύτης ήταν μπάτσος και δύο ήταν περιστατικά γονιών όπου ο θύτης ήταν είτε ο βι-
ολογικός είτε ο θετός πατέρας.

προςπαθεια ευρεςης ςτοιχειών
Από τα παραπάνω ελάχιστα γεγονότα που βρήκαμε καταγεγραμμένα, καταλαβαί-
νει καμιά ότι οι βιασμοί δεν καταγράφονται σχεδόν καθόλου στον ελληνικό ημερή-
σιο τύπο. Οπότε παρόλο που έχουμε τις επιφυλάξεις μας, προσπαθήσαμε να βρούμε 
στοιχεία από άλλους φορείς. Οι επιφυλάξεις μας έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι 
ξέρουμε ήδη ότι υπάρχει ένα κυρίαρχο στερεότυπο που θέλει τον εγκληματία φτωχό, 
αμόρφωτο άνεργο, νεαρής ηλικίας και κυρίως μετανάστη, καθώς ο συντριπτικός α-
ριθμός των καταδικασθέντων βιαστών ανήκει στις χαμηλότερες κοινωνικά τάξεις. Τα 
παραπάνω όμως απλά αποτελούν βασικούς παράγοντες για να συλληφθεί κάποιος 
και όχι παράγοντες για να είναι κανείς βιαστής. Διότι θα ήταν μεγάλο λάθος να ταυ-
τίσει καμιά τον τυπικό βιαστή με τον καταγεγραμμένο από την αστυνομία βιαστή. 

Παρόλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε στοιχεία για τους βιασμούς μέσα 
από τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης προσπαθήσαμε να κά-
νουμε ένα μικρό ψάξιμο σε επίσημα site και άλλους επίσημους φορείς σε σχέση με τα 
στατιστικά και τα νούμερα των βιασμών στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Αρχι-
κός σκοπός ήταν να δούμε πώς κυμαίνονται τα νούμερα που δίνει το επίσημο κράτος, 
για το θέμα αυτό για τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτή η προσπάθεια εύρεσης στοιχείων 
στάθηκε πολύ δύσκολη, καθώς το μόνο που καταφέραμε να βρούμε είναι ένας πί-
νακας (που παρατίθεται παρακάτω) ο οποίος αφορά τους καταγγελθέντες βιασμούς 
από το 1991 έως το 2011. Το θέμα είναι όμως ότι πέρα από αυτό τον συγκεντρωτικό 
πίνακα δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλα στοιχεία. Ενδεικτικά στη eurostat όπου θα 
περίμενε κανείς/καμιά να δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και στατιστικά για την 
Ευρώπη και την Ελλάδα δεν βρήκαμε τίποτα. Με την εξής έννοια, ότι όλα τα εγκλήμα-
τα είναι βαλμένα αθροιστικά. Υπάρχουν στατιστικές και διαγράμματα που αφορούν 
το είδος των εγκλημάτων, το μέγεθος του κάθε εγκλήματος ανά έτος και το είδος των 
εγκλημάτων ανά χώρα. Οι βιασμοί όμως δεν αναφέρονται πουθενά ως ξεχωριστό έ-
γκλημα. Φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται στα ονομαζόμενα “βίαια εγκλήματα”. Ενώ 
άλλα εγκλήματα όπως τα ναρκωτικά, τα εγκλήματα κατά της περιουσίας, οι ληστείες, 
οι ανθρωποκτονίες αναφέρονται ξεχωριστά και φαίνονται οι αριθμοί και το μέγεθός 
τους, οι βιασμοί δεν υπάρχουν πουθενά ως ξεχωριστό κομμάτι. Αντιγράφουμε ακρι-
βώς από το site στο οποίο η μόνη αναφορά που γίνεται στους βιασμούς είναι ακρι-
βώς αυτή που διαβάζετε παρακάτω και τίποτ’ άλλο:  

Τα στοιχεία σχετικά με τα βίαια εγκλήματα περιλαμβάνουν τη βία κατά του προσώ-
που (όπως: σωματική κακοποίηση), τη ληστεία (κλοπή με βία ή απειλή βίας) και τα 
σεξουαλικά αδικήματα (συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της σεξουαλικής 
κακοποίησης 
(Από το http://ec.europa.eu/eurostatstatistics-explained)

Ψάχνοντας λοιπόν στο site της eurostat η μόνη αναφορά σε βιασμό και σεξουαλική 
κακοποίηση είναι αυτή ακριβώς η μία και μόνη γραμμή. Κοιτώντας πιο προσεκτικά 
σε στατιστικά βλέπουμε γραφήματα για βίαια εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, ληστεί-
ες, ναρκωτικά, ακόμα και κλοπές αυτοκινήτων. Αλλά κανένα γράφημα για τους βια-
σμούς, κανένα στοιχείο για τη σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό δεν μπορεί παρά να μας 
κινεί το ενδιαφέρον και να μας κάνει να αναρωτηθούμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία 
για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα;

Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν είναι πάρα πολύ λίγα και αυτό δεν μπορεί να είναι τυ-
χαίο. Το θέμα φαίνεται να είναι θαμμένο τόσο από την ελληνική αστυνομία και τις 
ελληνικές στατιστικές υπηρεσίες.  Και ερχόμαστε να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει 
αυτό. Πιθανώς να συμβαίνει διότι οι στατιστικές και οι αναλύσεις των άλλων εγκλη-
μάτων να είναι χρήσιμες για διάφορες πρακτικές του κράτους. Για αντι-εγκληματικές 
πολιτικές που μπορεί να περιλαμβάνουν πολλή αστυνομία, ή για να αυξήσουν το πα-
νάρχαιο αίτημα των μικροαστών για περισσότερη αστυνόμευση. Ενώ οι βιασμοί, πι-
θανώς, να μην έχουν κάποια χρησιμότητα για το κράτος ή για το υπουργείο προστα-
σίας του πολίτη, εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την ένταση του 
ρατσισμού απέναντι σε μετανάστες, ώστε να εντείνεται το ρατσιστικό παραλήρημα. 
Αλλά κι επειδή είναι ένα θέμα που θίγει πολλές φορές ευυπόληπτους πολίτες, με κύ-
ρος, κοινωνική θέση και εξουσία και δουλειά του νόμου δεν είναι να κυνηγάει αυτούς 
τους ανθρώπους.

καταγεγραμμενοι Βιαςμοι ςτην ελλαδα κατα τα ετη 1991-2011
Θα σας παραθέσουμε όμως ό,τι βρήκαμε από τα στατιστικά της Γενικής Γραμματεί-
ας Ισότητας των Φύλων και τον ιστότοπό τους. Αλιεύσαμε λοιπόν τον πίνακα για τους 
βιασμούς για τους οποίους γνωρίζει η ελληνική αστυνομία (Πίνακας 1), πηγή τους εί-
ναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το Νοέμβριο του 2011. Ο πίνακας, όπως 
θα δείτε παρακάτω, αφορά τους βιασμούς που έχουν καταγγελθεί κατά την εικοσαε-
τία 1991-2011 και κυμαίνονται από 140 έως 240, ανά χρονιά. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
πανεπιστημιακές έρευνες που ανεβάζουν αυτό το ποσό σε 5.000 ανά χρονιά. Κι έτσι 
για μία ακόμη φορά μπορούμε να δούμε ότι τα νούμερα δεν μας βγάζουν πουθενά.    

Ά λ λ Ά σ το ι Χ ε ι Ά Ά π ο τ ή 
Γ ε ν ι κ ή Γ ρΆ μ μ Άτ ε ι Ά 
ι σοτ ή τΆ σ τω ν φΥλ ω ν

Με βάση στοιχεία της γενικής γραμ-
ματείας ισότητας των φύλων, μία στις 
τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή 
της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυ-
χολογική ή σεξουαλική βία από τον 
σύντροφό της. Τα δεδομένα από την 
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 εί-
ναι ενδεικτικά και για αυτό το θέμα. 
Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα για 
τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν κατα-
γραφεί τα εξής δεδομένα:

 Από τις 5968 κλήσεις που αφορού-
σαν σε καταγγελίες των ίδιων των κα-
κοποιημένων γυναικών οι 4629 κλή-
σεις (78%) αφορούσαν σε ενδοοικο-
γενειακή βία, οι 82 κλήσεις (1%) σε 
σεξουαλική παρενόχληση, οι 88 κλή-
σεις (1%) σε περιπτώσεις βιασμού, οι 
7 κλήσεις (0,1%) σε πορνεία, 2 κλήσεις 
(0,03%) σε trafficking, και 709 κλήσεις 
(12%) αφορούσαν σε καταγγελία άλ-
λων μορφών βίας (Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων, 2013)
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Τα στοιχεία του 1991-1997 προέρχονται από την στατιστική επετηρίδα της ΕΛ.ΑΣ και 1998-
2011 από στοιχεία της ΔΔΑ/ΑΕΑ.
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Νοέμβριος 2011.

Τα στοιχεία του Πίνακα 1 δεν φιλοδοξούν σε καμιά περίπτωση να χρησιμεύσουν 
ως ακαταμάχητα στατιστικά δεδομένα. Διότι τα δεδομένα αυτά αφορούν τους κατα-
γεγραμμένους από την αστυνομία βιασμούς. Και όπως είπαμε παραπάνω υπάρχουν 
πάρα πολλοί βιασμοί που δεν καταγγέλλονται για πολλούς λόγους, κάποιοι από τους 
οποίους έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω. Πέρα από αυτό όμως, εμείς δεν μπορού-
με να πιστεύουμε τα στατιστικά και τις στατιστικές διότι τις φτιάχνουν οι μπάτσοι, τις 
φτιάχνει η ελληνική αστυνομία για να επιτελέσει δικούς της σκοπούς. Οπότε είναι λο-
γικό να μην μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα μέσα από στοιχεία που 
μας δίνουν. Διότι όλα τα στοιχεία που δίνουν οι μπάτσοι και τα υπουργεία έχουν σκο-
πό να πούνε κάτι, να δώσουν ένα μήνυμα ή να δείξουν ένα συγκεκριμένο πράγμα 
(όπως μείωση της εγκληματικότητας) ή να απειλήσουν μέσα από αυτό την πολιτική ε-
ξουσία. Τα ενδεχόμενα είναι πολλά και οι σκοποί επίσης. Γι ‘ αυτό και δεν μπορούμε να 
εμπιστευτούμε τα δεδομένα τους. Μπορούμε όμως να σχολιάσουμε, να απορήσουμε 
και να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτά. 

Ξαναλέμε λοιπόν, ότι ο παραπάνω πίνακας που παραθέσαμε, θα μπορούσε να δια-
βαστεί με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσαν να βγουν συμπεράσματα και να γίνουν 
γενικεύσεις. Κατά τη γνώμη μας όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν απόλυτα 
σωστά μιας και δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί αυτά τα νούμερα, παρά μόνο να τα 
κρίνει. Εμείς θα θέλαμε απλά να παρατηρήσουμε την ακραία κατώτερη τιμή που κα-
ταγράφεται και να σκεφτούμε πάνω σε αυτή. Αυτή δίνεται για το 1998. Φαίνεται σε ε-
κείνη τη χρονιά, με βάση τα δεδομένα της αστυνομίας πάντα, να έχουν γίνει οι λιγό-
τεροι βιασμοί μέσα στην εικοσαετία. Φαίνεται λοιπόν, εκεί, μεσούσης της ελληνικής 
ευημερίας, μεσούντος του ΚΛΙΚ και του NITRO ως κύριους φορείς του πολιτισμού της 
χώρας, μεσούντων των χιλιάδων μπουρδέλων του άστεως και της αθάνατης ελληνι-
κής επαρχίας, μεσούντος του ανθίσματος της καταναγκαστικής πορνείας, να έχουν 
γίνει οι λιγότεροι βιασμοί της εικοσαετίας! Εντυπωσιακό κυρίες και κύριοι. Πόσο ψευ-
δής πρέπει να είναι αυτή η μείωση; Πόσες ερμηνείες μπορεί να δώσει καμιά σε αυτό; 
Θα μπορούσε να δώσει πολλές και μπορεί να μην είχε άδικο σε κάποιες. Αλλά πραγ-
ματικά ποιος μπορεί να πιστέψει ότι το 1998 με τις συγκυρίες που αναφέραμε πα-
ραπάνω, είχαν μειωθεί οι βιασμοί. Οι βιασμοί λοιπόν καθόλου δεν είχαν μειωθεί το 
1998, αλλά σίγουρα μειώθηκαν οι καταγγελίες αυτών. Το γιατί μειώθηκαν οι καταγγε-
λίες δεν μπορούμε να το απαντήσουμε με σιγουριά, αλλά μία κάπως ασφαλής ερμη-
νεία είναι ότι οι μπάτσοι αποθάρρυναν τις γυναίκες να καταγγείλουν τον βιαστή τους. 
Προφανώς έχουν τους λόγους τους να παρουσιάσουν και κάποια μείωση, άλλωστε 
περνά από το χέρι τους το αν θα καταγγελθεί ένας βιασμός ή όχι. Το θέμα όμως εί-
ναι και παραμένει η σκληρή πραγματικότητα των χιλιάδων βιασμών που έχουν συμ-
βεί και συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και μη δημοσιοποίηση και καταγγελία αυτών.

Διότι εκείνη η δεκαετία είναι η δεκαετία κατά την οποία το trafficking έχει γιγαντω-
θεί στην ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάρρευση των σο-
σιαλιστικών καθεστώτων έφερε πολλές εξαθλιωμένες οικονομικά μετανάστριες στην 
Ελλάδα, τόσο μέσω νόμιμων οδών για εργασία, όσο και μέσω του trafficking για ερ-

γασία στους οίκους ανοχής του ελληνικού άστεως και της ελληνικής επαρχίας. Πρό-
κειται για μία δεκαετία κατά  την οποία η βία και η επιβολή των ελλήνων ανδρών ξέ-
σπαγε πάνω σε σώματα καταναγκαστικώς εκδιδόμενων γυναικών σε οίκους ανοχής. 
Αυτοί οι βιασμοί δεν καταγράφονται πουθενά όμως, όπως και πλείστοι όσοι άλλοι, οι 
οποίοι συμβαίνουν καθημερινά στο γραφείο ή στο σπίτι, από το κάθε αφεντικό ή από 
τον κάθε γνωστό που νομίζει ότι μας έχει στο χέρι. Οπότε το 1998 δεν είναι ότι μει-
ώθηκαν οι βιασμοί, για κάποιο λόγο μειώθηκαν μόνο στις στατιστικές του υπουργεί-
ου προστασίας του πολίτη, στην πραγματικότητα μπορούμε να είμαστε σίγουρες ότι 
ήταν περισσότεροι. 

Οπότε, είναι παραπάνω από προφανές ότι στον παραπάνω πίνακα, φαίνονται μόνο 
οι βιασμοί που έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και όχι το σύνολο των βιασμών και 
των σεξουαλικών κακοποιήσεων, που προφανώς είναι ένας αριθμός πολύ μεγαλύτε-
ρος από αυτόν!  Επίσης σε αυτό τον πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι γυναίκες θύματα 
του trafficking. Αυτές βρίσκονται σε άλλο πίνακα, ξεχωριστά. Αλλά γιατί είναι ξεχωρι-
στά αφού όλοι γνωρίζουν ότι το trafficking γυναικών συνοδεύεται απαραίτητα από 
βιασμούς αυτών από τα αφεντικά τους και όχι μόνο. Να υποψιαστούμε ότι ο διαχωρι-
σμός με τους πίνακες ανά εθνικότητα θύματος ή ανά εθνικότητα δράστη ή ανά περί-
πτωση γίνεται για να διασπάται και να κατακερματίζεται το έγκλημα;

ςυμπεραςματα
Όπως βλέπουμε επαναλαμβανόμενα, παραπάνω από τους μισούς βιασμούς λαμβά-
νουν χώρα μέσα στο σπίτι ενώ όπως αναφέρουν μελέτες, ένα ποσοστό μέσα στο σπί-
τι του ίδιου του θύματος. Επίσης, ότι οι περισσότεροι βιασμοί δεν γίνονται βράδυ από 
άγνωστα πρόσωπα, αλλά στη διάρκεια της μέρας από γνωστά στο θύμα άτομα. Ο-
πότε είναι σκόπιμο να συνεχίζεται να λέγεται ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κυκλοφο-
ρούν σε μοναχικές και ακατάλληλες περιοχές ή δεν πρέπει να κυκλοφορούν νύχτα. 
Αφού, όπως είπαμε, ο μέσος βιαστής δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην εικόνα του 
ψυχοπαθή περιθωριακού εγκληματία. «Αντίθετα, όπως προκύπτει υπάρχει ένας ση-
μαντικά υψηλός αριθμός επισημασμένων βιαστών που ανήκει στην κατηγορία των 
“φυσιολογικών” ευυπόληπτων πολιτών» 8. 

Οι συμβουλές που δίνονται είναι παραπλανητικές για δύο λόγους. Τόσο για να φαί-
νεται ο βιασμός ως ένα έγκλημα που τελείται από ψυχικά ασθενείς και επικίνδυνους 
ανθρώπους που τελείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες οπότε πρόκειται για μια 
εξαίρεση, όσο και για να πέσει και πάλι το βάρος της πρόληψης και της αποφυγής 
του εγκλήματος στους ώμους του θύματος. Όσο και για να μην ξεχνάμε ότι οι γυναί-
κες πρέπει να προσέχουν πού κυκλοφορούν, πού πηγαίνουν, πώς είναι ντυμένες, πώς 
περπατούν, τι επιλογές κάνουν. Η “λύση” σε ένα έγκλημα που πραγματοποιείται μέσα 
στο σπίτι κυρίως από γνωστούς του θύματος, δεν γίνεται να είναι ο εγκλεισμός των 
γυναικών, ο περιορισμός των κινήσεών τους. Αυτή η κατάργηση της λογικής συμβαί-
νει διότι ο βιασμός είναι κάτι που ολόκληρη η κοινωνία τον επιτρέπει, διότι τις περισ-
σότερες φορές τον αντιμετωπίζει σαν παράπτωμα της γυναίκας-θύματος. «Δεν υπάρ-
χει κανένα άλλο αδίκημα, ακόμα λιγότερο άλλο κακούργημα, για το οποίο ολόκληρη 
η κοινωνία αντιδρά αντανακλαστικά και αυθόρμητα καταδικάζοντας πρώτα το θύμα 
και μόνο ύστερα το δράστη του εγκλήματος»9. 

Από τη μικρή έρευνα που κάναμε, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το θέμα των βι-
ασμών είναι ένα θέμα συσκοτισμένο, ένα θέμα βαθιά θαμμένο από τους επίσημους 
φορείς και τις στατιστικές, μέχρι την ίδια την κοινωνία. Ούτε ο τύπος φαίνεται να α-
σχολείται με το θέμα, ούτε το κράτος. Τρεις τέσσερις αναφορές στις εφημερίδες κάθε 
χρόνο και ένα δύο πίνακες από το αρμόδιο υπουργείο και αυτό ήταν. Ούτε μελέτες ε-
πίσημες, ούτε αναλυτικά δεδομένα από κανέναν φορέα. Φαίνεται το θέμα να μην α-
φορά την κοινωνία, να μην είναι σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ένα ζήτη-
μα που έρχεται να πέσει και πάλι στις δικές μας πλάτες, καθώς εμείς πρέπει να προσέ-
χουμε τις κινήσεις μας δήθεν και τις επιλογές μας.  

Όμως όλες εμείς που βιώνουμε τον σεξισμό από τη στιγμή που θα γεννηθούμε ξέ-
ρουμε ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όμως για όλες εμάς που η ανδρική βία είναι 
κυρίαρχη στη ζωή μας, ο βιασμός μας αφορά, διότι ο βιασμός είναι η ακραία εκδήλω-
ση της έμφυλης βίας που δεχόμαστε καθημερινά. Κι όσο κι αν δεν ανεχόμαστε αυτή 
την καθημερινή έμφυλη βία, τις πολύπλευρες μορφές της, την έκτασή της, αλλά και 
τους λόγους που τη γεννούν, τη συντηρούν και την αναπαράγουν, άλλο τόσο και ακό-
μα περισσότερο δεν ανεχόμαστε το ίδιο το έγκλημα του βιασμού. Γι’αυτό πρέπει να 
είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση και να βλέπουμε έγκαιρα τις νέες αιτίες, που νομιμο-
ποιούν τους βιασμούς. Τις νέες ρητορικές που μιλούν για γκρίζες ζώνες, για μη συναι-
νετικό σεξ και άλλα τέτοια “ευφυολογήματα” της εποχής μας10. 

1  Αngela Davis Γυναίκες, Φυλή και Τάξη, Αθήνα, Μιγάδα- Αρχείο 71, 2014.
2 Δίνη, τ. 2, Οκτώβριος 1987, σ. 4.
3 Davis, όπως παραπάνω.
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5  Τσαλίκογλου, Φ. Μυθολογίες βίας και καταστολής, Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 1996.
6 Τσαλίκογλου, όπως παραπάνω.
7 Τσαλίκογλου, όπως παραπάνω
8 Τσαλίκογλου, όπως παραπάνω.
9 Δίνη 2, όπως παραπάνω.
10 Μιγάδα, τ. 10, Η κουλτούρα των βιασμών στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.


