
Η σεξουαλική βία κατά των γυναι-
κών αποτελεί ένα ζήτηµα σκοτεινό 
και διφορούµενο, καθώς λόγω της 
φύσης του αντανακλά πεποιθήσεις 
και στερεότυπα αναφορικά µε την 
σεξουαλικότητα της γυναίκας όπως 
την αντιλαµβάνεται η κάθε κοινω-
νία. Αν και υπήρξαν πολλές µεταβο-
λές στον τρόπο ερµηνείας και αντι-
µετώπισης του βιασµού-τα θύµατα 
δεν φοβούνται πλέον όπως στο πα-

ρελθόν να ζητήσουν την ποινική δίωξη του δράστη-πρόκει-
ται ακόµα για ένα ζήτηµα ταµπού, το οποίο στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων στιγµατίζει για πάντα την ζωή του 
θύµατος. Ακόµα δυσκολότερη είναι η θέση των θυµάτων 
οµαδικού βιασµού σε καιρό πολέµου, ιδιαίτερα σε κλειστές 
κοινωνίες, καθώς η διατήρηση της παρθενίας συνιστά προ-
ϋπόθεση γάµου µε αποτέλεσµα τα θύµατα βιασµού να αντι-
µετωπίζουν ακόµη πιο έντονα τον κοινωνικό στιγµατισµό, 
ανήµπορα να αντιδράσουν στην καταπάτηση στοιχειωδών 
δικαιωµάτων τους. 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ
 I. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο ποινικής αντιµετώ-

πισης του βιασµού στην αρχαία Ελλάδα είναι ελάχιστες(1). 
Ένας νόµος του Σόλωνα, στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., τι-
µωρούσε τον βιασµό µιας ελεύθερης γυναίκας µε πρόστι-
µο πέντε δραχµών. Οι νόµοι της Γόρτυνας, στα µέσα του 5 
ου αιώνα π.Χ. είναι πιο σαφείς: ‘’Εάν κάποιος βιάσει έναν 
ελεύθερο άνδρα ή µια ελεύθερη γυναίκα θα πληρώσει πέντε 
δραχµές. Εάν κάποιος σκλάβος βιάσει έναν ελεύθερο άνδρα 
ή µια ελεύθερη γυναίκα το πρόστιµο θα διπλασιαστεί’’. Κατά 
συνέπεια, το πρόστιµο τελούσε σε συνάρτηση µε την κοινω-
νική θέση του βιαστή και του θύµατος, ενώ τα θύµατα των 
δύο φύλων, άνδρες και γυναίκες υπάγονταν στις ίδιες ρυθµί-
σεις. Ως εκ τούτου, οι νόµοι της Γόρτυνας αποτελούν χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα γενικευµένης εφαρµογής της αρχής 
της ισότητας σε όλους τους πολίτες. Αξιοσηµείωτο είναι το 
γεγονός ότι στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει όρος ο οποίος 
να εξειδικεύει τον βιασµό, δεδοµένου ότι οι όροι που χρησι-
µοποιούνταν περιστρέφονταν γύρω από την προσβολή της 
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τιµής του θύµατος (χρήση ρήµατος ‘’ατιµάζειν’’). Μάλιστα, 
σε διάφορες προφορικές παραδόσεις που έχουν διασωθεί, ο 
βιασµός αποδίδεται µε την λέξη ‘’ένωση’’, λέξη που δίνει έµ-
φαση κυρίως στην σεξουαλική πράξη. 

Όπως η γλώσσα έτσι και η τέχνη παρουσιάζει τον βιασµό 
µ’ έναν έµµεσο, κεκαλυµµένο τρόπο. Συνήθως, ιδίως στην 
ζωγραφική, υφίσταται η αναπαράσταση της αρπαγής µιας 
νεαρής κοπέλας από έναν άνδρα, ενώ έχει πάει σε µια πηγή 
για να γεµίσει µια κανάτα µε νερό, καθήκον κατεξοχήν γυ-
ναικείο στον αρχαίο ελληνικό κόσµο. Και ενώ τέτοιες σκη-
νές σταδιακά έγιναν, µεταφορικά, συνώνυµες του γάµου 
και της γονιµότητας, υφίσταται πάντα δίπλα στην παράµε-
τρο του συµβολισµού τέτοιων εικαστικών αναπαραστάσεων 
και η ψυχολογική παράµετρος: Για παράδειγµα, στην αρπα-
γή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα, όπως αυτή αναπα-
ρίσταται εικαστικά σε έναν τάφο της Βεργίνας, αποδόθηκε η 
ερµηνεία ότι αποτελεί συµβολισµό της µετενσάρκωσης, της 
αποθέωσης. Εντούτοις, εκφράζει παράλληλα και την αγωνία 
που διακατέχει τον κόσµο των ζωντανών αναφορικά µε τον 
βιασµό: Η Περσεφόνη δεν εµφανίζεται ήρεµη, αποδεχόµενη 
το γεγονός της αρπαγής της, αλλά τα µάτια της δείχνουν τον 
τρόµο για αυτό που της επιφυλάσσει η µοίρα της στην συ-
νέχεια.. 

II. ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Αναφορικά µε την δικαστική και κοινωνική αντιµετώπιση 

του βιασµού από τον 16ο µέχρι και τον 18ο αιώνα, χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα αποτελεί η Γαλλία(2). Ο βιασµός, όπως 
και άλλες πράξεις βίας καταδικάζεται αυστηρά στα νοµικά 
κείµενα αλλά διώκεται ελάχιστα από τους Γάλλους δικαστές. 
Για παράδειγµα: Στην Γαλλία, το 1733, τέσσερις στρατιώτες 
επιτίθενται σε µια νέα, εκείνη αντιστέκεται ενώ αυτόπτες 
µάρτυρες τρέχουν σε βοήθεια. Οι στρατιώτες τραβούν τα ξί-
φη τους, ένας µάρτυρας σκοτώνεται και ένας τραυµατίζεται. 
Η δίκη διεκόπη µε παρέµβαση της βασιλικής χάριτος, αφού 
τελικά οι στρατιώτες εξαγόρασαν την σιωπή της οικογένει-
ας του θύµατος. 

Όσον αφορά την κατεξοχήν πράξη του βιασµού, υπάρχουν 
διαβαθµίσεις ως προς την βαρύτητα: Όσο πιο νεαρό σε ηλι-
κία είναι το θύµα τόσο βαρύτερο είναι το έγκληµα. Όταν 
διαπράττεται σε βάρος παρθένου η ποινή είναι η θανατική, 
αφού προσβάλλεται το αγαθό της αγνότητας, η ύπαρξη της 
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οποίας είναι όρος του γάµου. Το Γαλλι-
κό Σύνταγµα που ίσχυε τότε είναι σαφές: 
‘’Όταν ο βιασµός διαπράττεται εις βάρος 
παρθένου η ποινή δεν µπορεί ποτέ να εί-
ναι µικρότερη από αυτή του θανάτου, ιδί-
ως εάν το θύµα δεν έχει φτάσει ακόµα σε 
ηλικία γάµου.’’ Στενή επίσης είναι η αντι-
στοιχία ανάµεσα στο έγκληµα και την κοι-
νωνική θέση των µερών (ο βιασµός µιας 
υπηρέτριας είναι αδίκηµα λιγότερο σοβα-
ρό απ’ ότι ο βιασµός µιας γυναίκας µε αξιο-
πρεπή κοινωνική θέση). Το δίκαιο εκφρά-
ζει σε τελική ανάλυση την ισχύ, καθώς δεν 
στηρίζεται στην ισοδυναµία ανάµεσα στα άτοµα αλλά στην ιε-
ραρχία ανάµεσα στους υπηκόους. 

Βαρύνοντα ρόλο διαδραµατίζει και η ερµηνεία του βιασµού 
από την ηθική εκείνης της εποχής: Θεωρείται ότι η ατίµωση 
«διαπερνά» το θύµα, ενώ στις δίκες τονίζεται η άποψη περί 
προκλητικής συµπεριφοράς του θύµατος, την οποία η κοινω-
νία είναι πρόθυµη να δεχτεί. Η σιωπή επιβάλλεται από τον κίν-
δυνο κοινωνικής αποµόνωσης, ιδίως όταν δεν υπάρχουν µάρ-
τυρες ή ορατές βλάβες που να πιστοποιούν την πράξη. Υπό το 
βάρος λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισµού, πολλές φορές τα 
νεαρά σε ηλικία θύµατα οδηγούνται σε µοναστήρι για να ξεχα-
στεί η ντροπή. 

 III. ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Στον 19ο αιώνα εκδηλώνεται µια πρωτοφανής για τα τότε δε-

δοµένα χρήση της στατιστικής µεθόδου(3): Το έγκληµα ‘’επι-
στηµονικοποιείται’’ ακόµα περισσότερο, ενώ το ίδιο ισχύει και 
για τον βιασµό όπου πλέον η δυνατότητα διεξαγωγής συγκρί-
σεων δηµιουργεί το έδαφος για την εµφάνιση καινούργιων θε-
ωριών σχετικά µε την φύση αυτού, την διαδικασία δίωξής του 
καθώς και για την ποινή που θα επιβληθεί. Αλλαγές σηµειώ-
νονται και στην δικαστική πρακτική, στον τρόπο µε τον οποίο 
περιγράφονται και ποινικοποιούνται οι πράξεις βιασµού: Καθο-
ρίζονται πλέον ρητά µε δικαιϊκούς όρους τα πλαίσια µέσα στα 
οποία ο δράστης συνέλαβε στο µυαλό του την πράξη, ο τρόπος 
που επέλεξε για την πραγµάτωσή της, µέχρι και οι ψυχολογι-
κές της παράµετροι. Επιπλέον, ερευνάται η άσκηση σωµατικής 
βίας ή άλλου µέσου εξαναγκασµού του θύµατος προκειµένου 
να επιτευχθεί ο σκοπός του δράστη (απειλή, µέθη που προκα-

λείται δόλια από κρασί, ναρκωτικά ή αναισθητικά, όπως το 
χλωροφόρµιο). Η ανατοµική εξέταση από τους ιατροδικα-
στές γίνεται πιο ακριβής ώστε τελικά να υποστηρίζεται ότι 
βιασµός υφίσταται κάθε φορά που ακυρώνεται η ελεύθερη 
βούληση του θύµατος.

Στα µέσα του 19ου αιώνα διατυπώνεται και η θεωρία πε-
ρί συσχετισµού των ανατοµικών στοιχείων του εγκεφάλου 
µε την ροπή προς το έγκληµα. Το µέρος του εγκεφάλου στο 
οποίο εδρεύουν οι φαντασιώσεις, οι σεξουαλικές εµµονές 
του ατόµου, οι επιθυµίες και τα ένστικτά του, έχει ευθύ-
νη για τον βιασµό από την στιγµή που ο εγκέφαλος πλέον 
χάσει την δυνατότητά του να ελέγχει αυτό το µέρος µέσω 
εντολών. Ακολούθως, στα τέλη του 19ου αιώνα δηµιουρ-
γείται ένας νέος κλάδος της νευρολογίας, αυτός της σεξου-
αλικής παθολογίας. Πλέον, ο εγκληµατίας µελετάται ως εί-
δος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ σε συνδυασµό µε 
την θεωρία της εξέλιξης προκύπτει η αντίληψη ότι οι βια-
στές είναι αιχµάλωτοι ενστίκτων και ζωωδών παρορµήσε-
ων, διανοητικά καθυστερηµένοι ή ανίκανοι.

 IV. ΤΕΛΗ 20ου ΑΙΩΝΑ-ΚΙΝΗΜΑ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, το οποίο σηµατοδοτεί µε τον 

πιο ρηξικέλευθο τρόπο την αλλαγή της δικαστικής και κοι-
νωνικής αντιµετώπισης του βιασµού, είναι η υπόθεση που 
εκδικάστηκε στην Προβηγκία τον Μάιο του 1978(4). ∆ύο 
νεαρές Βελγίδες τουρίστριες το βράδυ της 20ης Αυγούστου 
κατασκηνώνουν σ’ έναν κολπίσκο στην Μασσαλία. Την 
ώρα που κατασκηνώνουν τις πλησιάζει ένας νεαρός της πε-
ριοχής µε ερωτικές διαθέσεις, τον οποίο απορρίπτουν. Το 



ίδιο γίνεται και το επόµενο βράδυ. Το τρίτο βράδυ ο άνδρας, 
αποφασισµένος να εκδικηθεί, επιστρέφει µε δύο φίλους του 
και επιχειρούν να µπουν στην σκηνή, µε αποτέλεσµα οι γυ-
ναίκες να αντισταθούν, χτυπώντας η µία από αυτές τον έναν 
µε σφυρί στο κεφάλι. Ύστερα από αυτό, οι γυναίκες κακοποι-
ήθηκαν και βιάστηκαν για 4 ώρες. Το ίδιο βράδυ κατέθεσαν 
µήνυση στο τµήµα της χωροφυλακής. 

Η εµβέλεια της δίκης είναι ευρύτατη, σχετιζόµενη µε τα φε-
µινιστικά κινήµατα των µέσων της δεκαετίας του 1970. Τα 
γεγονότα της συγκεκριµένης υπόθεσης έθεσαν µόνιµα το θέ-
µα της απελευθέρωσης του τρόπου ζωής των γυναικών: Οι 
κοπέλες ήταν µόνες τους, επέλεξαν να κατασκηνώσουν σ’ 
έναν χώρο αποµονωµένο ενώ υπήρχαν υπόνοιες περί οµοφυ-
λοφιλικής σχέσης τους. Όλα αυτά προκάλεσαν την αρνητι-
κή αντίδραση του προέδρου µέσω φιλύποπτων ερωτήσεων 
όπως: ‘’Αυτό το διάστηµα ζείτε µαζί µε την δεσποινίδα Αρακε-
λί;’’ ή ακόµα ‘’Γιατί επιλέξατε ένα µέρος τόσο αποµονωµένο 
για να κατασκηνώσετε; ή επίσης ‘’Ήσασταν γυµνές;’’. Οι φε-
µινιστικές οργανώσεις αντέδρασαν υποστηρίζοντας ότι: ‘’∆εν 
θα πρέπει να πληρώνουµε µε τον βιασµό το τίµηµα της ελευ-
θερίας µας. Το καινούργιο δεδοµένο δεν είναι η αύξηση των 
βιασµών. Είναι το ότι αυτοί δεν θα γίνονται πλέον ανεκτοί 
από τις γυναίκες.’’

 Από εδώ και στο εξής, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το ψυχο-
λογικό τραύµα. Πλέον δεν έχει τόσο σηµασία το ηθικό ή κοι-
νωνικό βάρος της υπόθεσης, ο τραυµατισµός ή ο εξευτελισµός 
του θύµατος, αλλά η διατάραξη της συνειδησιακής κατάστα-
σής του, το ψυχολογικό µαρτύριο, του οποίου η ένταση µε-
τριέται µε βάση την διάρκειά του και την αντιστρεψιµότητα 
ή µη αντιστρεψιµότητα του. Μάλιστα, η υπόθεση των δύο 
τουριστριών είχε και άλλη µία παράµετρο: Αυτή του προσ-
διορισµού του βιασµού σε άρρηκτη σχέση µε το ζήτηµα της 
συναίνεσης του θύµατος. Κατά την διάρκεια της δίκης δόθη-
κε µεγάλη έµφαση σε ερωτήσεις όπως: ‘’Έδωσαν οι κοπέλες 
την συναίνεσή τους για να γίνει ό,τι έγινε;’’ ή ‘’Τελικά ‘’υπο-
χώρησαν’’ ή ‘’υπέκυψαν’’; Μια φράση της υπεράσπισης αντέ-
στρεψε το ερώτηµα: ‘’Όταν µια γυναίκα κοιµάται γαλήνια 
µέσα σε µια σκηνή και δέχεται επίθεση από κάποιο ή κάποια 
άτοµα…. και απαντά σε αυτή την επίθεση µέσω της χρήσης 
σφυριού, ποιος µπορεί να µιλά ακόµα για συναίνεση και για 
αντοχή;’’

Β. ΟΜΑ∆ΙΚΟΙ ΒΙΑΣΜΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι βιασµοί κατά την διάρκεια πολεµικών συρράξεων δεν 

αποτελούν καινούργιο φαινόµενο. Μια έκθεση της UNESCO 
αναφέρει: ‘’Οι βιασµοί γυναικών είναι ιστορικά άρρηκτα συν-
δεδεµένοι µε την παραφορά που δηµιουργεί ο πόλεµος. Ανέ-
καθεν παρουσιαζόντουσαν και ακόµα παρουσιάζονται ως το 
συνηθισµένο λάφυρο κάθε πολέµου. Υφίσταται η πεποίθηση 
ότι ο βιασµός αποτελεί ένα χρέος, µια οφειλή που πρέπει να 
πληρώσει η πόλη, το χωριό που κατακτήθηκε, το οποίο συµ-
µετέχει στην ανταµοιβή του στρατιώτη’’. 

I. ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΒΙΑΣΜΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 Η στρατιωτικοποίηση µιας κοινωνίας σηµαίνει ότι σε αυ-
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τήν κυριαρχούν οι στρατιωτικές αξίες και συµπεριφορές(5). 
Σε παγκόσµιο επίπεδο, ο αντίκτυπος της στρατιωτικοποίη-
σης γίνεται ορατός, µεταξύ άλλων, στην υποβάθµιση των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων εν ονόµατι της ασφάλειας. Ιδίως σε 
καιρό πολέµου, η ανδρική επιθετικότητα κατά των γυναι-
κών είναι συχνά ανεκτή ή και επιδιωκόµενη, καθώς οι γυ-
ναίκες θεωρούνται ότι ενσαρκώνουν την τιµή µιας φυλής, 
κοινότητας ή εθνότητας, έτσι ώστε όταν η καταστροφή αυ-
τής της τιµής αποτελεί στρατιωτικό στόχο, η βία κατά των 
γυναικών να νοµιµοποιείται. 

 Ένα άλλο αίτιο της πρακτικής των οµαδικών βιασµών σε 
καιρό πολέµου είναι η πεποίθηση ότι µέσω αυτών καταστρέ-
φεται η επόµενη γενιά του εχθρού. Στρατιώτες στην Γου-
ατεµάλα, κατά την διάρκεια του 30ετούς Εµφυλίου, είχαν 
επιτεθεί σε εγκύους και είχαν σκοτώσει έµβρυα για να ‘’εξα-
λείψουν την σπορά των ανταρτών’’. Αντίστοιχες πρακτικές 
καταγράφηκαν στην Ρουάντα και την Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κονγκό. Στην Βοσνία, ο συστηµατικός βιασµός χρησι-
µοποιήθηκε ως τµήµα της στρατηγικής εθνοκαθάρσεων, κα-
θώς γυναίκες βιαζόντουσαν για να γεννήσουν παιδιά Σέρ-
βων. Στην Ρουάντα, κατά την διάρκεια της γενοκτονίας, 
διεπράχθησαν συστηµατικά βιασµοί εναντίον γυναικών της 
φυλής Τούτσι, ενώ εκτιµάται ότι 300.000 έως 500.000 γυναί-
κες που επέζησαν της γενοκτονίας βιάστηκαν. 

 Επιπροσθέτως, ο βιασµός σε περίοδο πολεµικών συρράξεων 
αποτελεί µέθοδο τροµοκρατίας και ταπείνωσης γυναικών. 
Ενίοτε, οι βιασµοί διαπράττονται µπροστά στις οικογένειες 
των θυµάτων για να επιταθεί το αίσθηµα της ντροπής, µε 
αποτέλεσµα τον εκφοβισµό ολόκληρων χωριών. Ως εκ τού-
του, η σεξουαλική βία ανάγεται σε διεθνή στρατηγική εκφο-
βισµού ολόκληρης εθνότητας. Για παράδειγµα, στην Γαλλία, 
κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου, υπήρξαν 
απεικονίσεις βιασµού της ‘’Μαριάννας’’, εθνικού συµβόλου 
της χώρας, προκαλώντας φόβο για τον ενδεχόµενο βιασµό 
των Γαλλίδων γυναικών και κατ’ επέκταση τον συµβολικό 
βιασµό του έθνους. 

Κατά συνέπεια, ο βιασµός εν καιρώ πολέµου αποτελεί µια 
άκρως φυλετικά προσδιορισµένη πρακτική. Ενώ οι άνδρες 
σκοτώνονται, οι γυναίκες υπόκεινται σε διάφορες µορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης. Υπό αυτό το πρίσµα, δεν αποτε-
λεί συνέπεια ενός πολέµου αλλά εσκεµµένη µέθοδός του που 
χρησιµοποιείται για να αποσταθεροποιήσει και να απειλήσει 
ένα µέρος του άµαχου πληθυσµού, πλήττοντας κατ’ επέκτα-
ση ολόκληρη την κοινότητα. 

II. Ο ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Τα θύµατα βιασµού, πέρα από το σωµατικό ή ψυχολογι-

κό σοκ που έχουν υποστεί, καλούνται πλέον να αντιµετω-
πίσουν µια κλειστή συνήθως κοινωνία, η οποία έχει την τά-
ση να απενοχοποιεί τον βιαστή(6). Η γυναίκα ενοχοποιείται, 
καθώς αυτή θεωρείται ότι προκάλεσε τον βιασµό, ούσα κα-
τά τ’ άλλα απολύτως ικανή να προστατεύσει τον εαυτό της. 
Η περίπτωση των νεαρών κοριτσιών που βιάστηκαν στην 
Βοσνία στα πλαίσια της στρατηγικής εθνοκαθάρσεων είναι 
πολύ πιο δραµατική, αφού ο στιγµατισµός τους πολλαπλα-
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σιάζεται, καθώς ζουν σε µια κοινωνία όπου η διατήρηση της 
αγνότητας πριν τον γάµο είναι κεφαλαιώδους σηµασίας. 

Με βάση λοιπόν το προαναφερθέν κοινωνικό καθεστώς, ο βια-
σµός αποτελεί ένα επονείδιστο κακό που το θύµα πρέπει να απο-
κρύψει. Η απόκρυψη όµως αυτή έχει σοβαρές ψυχοσωµατικές 
συνέπειες: Η έκθεση της UNESCO αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι: ‘’Η πλειοψηφία των θυµάτων που έχουν πέσει θύµατα βι-
ασµού προτίµησαν να σιωπήσουν προκειµένου να επιβιώσουν 
ψυχολογικά, ενεργοποιώντας τους µηχανισµούς άµυνας και 
προσπαθώντας να ξεχάσουν ό,τι τους συνέβη’’. Αυτοί οι µη-
χανισµοί εξαρτώνται από τις συνθήκες του βιασµού, την ψυ-
χοσύνθεση του θύµατος, όπως επίσης και από τον οικογενεια-
κό και κοινωνικό του περίγυρο. Εάν το θύµα εξακολουθεί να 
µην µιλά για τον βιασµό, το ψυχολογικό τραύµα επιδεινώνεται 
µε αποτέλεσµα να είναι πιθανή η εµφάνιση µακροχρόνιων ψυ-
χοσωµατικών επιπλοκών. Επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί 
και η επίµονη άρνηση του κοινωνικού περίγυρου να πιστέψει 
αυτό που συνέβη. Αυτή η σιωπή σε ό,τι αφορά την ατιµωρη-
σία του δράστη δηµιουργεί την πεποίθηση ότι και το θύµα και 
ο δράστης είναι εξίσου ένοχοι, καθώς και ότι στην ουσία δεν 
υπάρχει διάκριση θύµατος-δράστη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα κουλτούρας, η οποία ενθαρρύ-
νει την προσπάθεια απόκρυψης του βιασµού, είναι η περίπτω-
ση της περιοχής Νταρφούρ στο Σουδάν(7). Σύµφωνα µε την 
µαρτυρία µιας γυναίκας, η οποία µιλά για τους κατά συρροή 
βιασµούς που σηµειώθηκαν εκεί: ‘’Oι γυναίκες δεν µιλούν εύ-
κολα για τον βιασµό τους γιατί στην κουλτούρα µας αυτό απο-
τελεί ντροπή’’. Ενδεικτικό είναι ότι στην Μπούνια, στα πλαί-
σια του πολέµου στο Κονγκό, από το 45% των γυναικών που 
υπέστησαν οµαδικό βιασµό, το 7% απορρίφθηκε στην συνέχεια 
από τον σύζυγο ή την οικογένεια. Σε πολλές περιπτώσεις µά-
λιστα, όπως για παράδειγµα στην Ρουάντα, οι σύζυγοι κατη-
γορούν τις γυναίκες ότι φέρνουν την ατίµωση στην οικογέ-
νεια, µε αποτέλεσµα να εγκαταλείπουν αβοήθητες εκείνες και 
τα παιδιά τους, θεωρώντας ότι πλέον τους είναι βάρος. 

 Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που ως αποτέλεσµα του βιασµού 
τους έγιναν φορείς του AIDS ή άλλων σεξουαλικά µεταδιδό-
µενων νοσηµάτων, η γνωστοποίηση αυτών των προβληµά-
των υγείας στον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο συντε-
λεί ακόµα περισσότερο στον στιγµατισµό και την αποµόνωσή 
τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο γυναίκες 
που έπεσαν θύµατα βιασµού, στην προσπάθειά τους να κρατή-
σουν κρυφό αυτό που τους συνέβη, δεν αναζήτησαν άµεση ια-
τρική περίθαλψη αν και µπορούσαν. Μάλιστα, στην Ρουάντα 
υπάρχει η πεποίθηση ότι κάποιος µπορεί να κολλήσει AIDS 
από µια απλή χειραψία µε ένα θύµα βιασµού. Επιπλέον, ο κοι-
νωνικός περίγυρος συµπεριφέρεται στις γυναίκες φορείς του 
AIDS µε ιδιαίτερη σκληρότητα, υπενθυµίζοντάς τους συνέχεια 
ότι είναι µελλοθάνατες, ενώ η οικογένειά τους θεωρεί ότι δεν 
αξίζει να ξοδέψει χρήµατα για αυτές αφού έτσι και αλλιώς θα 
πεθάνουν. Από τον στιγµατισµό δεν γλιτώνουν ούτε τα παι-
διά των θυµάτων, καθώς µερικές φορές αποκαλούνται όχι µό-
νο από τον κοινωνικό περίγυρο αλλά και από τις ίδιες τις µητέ-
ρες τους ‘’interahamwe’’ (στη διάλεκτο της Ρουάντα σηµαίνει 
‘’παιδιά των άσχηµων αναµνήσεων’’). 

 Ο ανωτέρω στιγµατισµός έχει περαιτέρω κοινωνικοοικο-
νοµικές συνέπειες: Οι γυναίκες θύµατα οµαδικών βιασµών 
που ταυτόχρονα είναι και φορείς του AIDS απολύονται 
από την δουλειά τους µόλις γίνει γνωστή η κατάσταση της 
υγείας τους παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο αποτελεί αδι-
καιολόγητη απόλυση λόγω διάκρισης. Για αυτό και πολλές 
φορές τα θύµατα κάνουν ό,τι µπορούν ώστε η κατάστασή 
τους να µην γίνει γνωστή, επινοώντας δικαιολογίες προκει-
µένου να µπορέσουν να πάνε στο νοσοκοµείο για θεραπεία. 
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που οι γυναίκες φορείς 
του AIDS αντιµετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε τράπε-
ζες και δάνεια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά µια γυναί-
κα θύµα οµαδικού βιασµού και φορέας του AIDS: ‘’Στην 
Λιβερία, είναι πολύ δύσκολο να πάρει δάνειο µια γυναίκα 
σε τέτοια κατάσταση. Η διεύθυνση της τράπεζας ανησυχεί 
µήπως πεθάνει και δεν προλάβει να το εξοφλήσει’’. Τέλος, 
δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες σπιτι-
ών, µόλις µάθουν ότι τα άτοµα στα οποία τα ενοικιάζουν εί-
ναι φορείς του AIDS προβαίνουν άµεσα σε έξωσή τους.

Συµπερασµατικά, ο βιασµός, ως κοινωνικό φαινόµενο, εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την επικράτηση στερεότυ-
πων και αντιλήψεων περί υπεροχής του άνδρα έναντι της 
γυναίκας. Ιδιαίτερα σε περιόδους πολεµικών συρράξεων, 
οι γυναίκες είναι εκτεθειµένες σε ένα καθεστώς βαρβαρό-
τητας όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται και 
η ανθρώπινη ζωή στερείται κάθε αξίας. Παρά την πρόοδο 
στην δικαιϊκή αντιµετώπισή του - ο βιασµός εν καιρώ πο-
λέµου αναγνωρίζεται πλέον ως έγκληµα κατά της ανθρω-
πότητας – ακόµα και µε τα σηµερινά δεδοµένα υφίσταται 
µεγάλο κενό ως προς την άµεση και αποτελεσµατική απο-
νοµή δικαιοσύνης, καθώς και την ψυχολογική/υλική ανα-
κούφιση των θυµάτων, ιδίως σε περιοχές που µαστίζονται 
από µακροχρόνιες ένοπλες συρράξεις και εµφύλιους πολέ-
µους. ]
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