
ΙσότηταΙσότητα τωντων δύοδύο

φύλωνφύλων



ΕισαγωγήΕισαγωγή::
ΆνδραςΆνδρας καικαι γυναίκαγυναίκα, , γυναίκαγυναίκα καικαι άνδραςάνδρας. . ΠόσοΠόσο ίδιοιίδιοι, , πόσοπόσο διαφορετικοίδιαφορετικοί, , 
πόσοπόσο ίσοιίσοι είµαστεείµαστε? ? 

ΣτηνΣτην επίσηµηεπίσηµη καταγεγραµµένηκαταγεγραµµένη ανθρώπινηανθρώπινη ιστορίαιστορία, , απόαπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα ωςως
πρινπριν λίγεςλίγες δεκαετίεςδεκαετίες, , ηη γυναίκαγυναίκα κατείχεκατείχε τηντην κατώτερηκατώτερη θέσηθέση απόαπό αυτήαυτή τουτου
άνδραάνδρα. . ΟιΟι άνδρεςάνδρες,, ωςως ισχυρότεροισχυρότερο φύλοφύλο, , θεωρούσανθεωρούσαν τιςτις γυναίκεςγυναίκες κατώτερακατώτερα
όνταόντα ,,τιςτις καταπίεζανκαταπίεζαν καικαι τιςτις εκµεταλλευόντουσανεκµεταλλευόντουσαν. . ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες δενδεν είχανείχαν
δικαίωµαδικαίωµα συµµετοχήςσυµµετοχής στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση,, στηνστην πολιτικήπολιτική, , στονστον αθλητισµόαθλητισµό, , στιςστις
εκλογέςεκλογές, , στιςστις οικογενειακέςοικογενειακές αποφάσειςαποφάσεις κκ..αα. . ΉτανΉταν αποκλεισµένεςαποκλεισµένες απόαπό όλεςόλες τιςτις
δραστηριότητεςδραστηριότητες. . ΕίχανΕίχαν µόνοµόνο υποχρεώσειςυποχρεώσεις. . ΝαΝα συντηρούνσυντηρούν τουςτους συζύγουςσυζύγους τουςτους
καικαι νανα ανατρέφουνανατρέφουν τατα παιδιάπαιδιά τουςτους..

ΣτιςΣτις µέρεςµέρες µαςµας αυτήαυτή ηη ρατσιστικήρατσιστική αντιµετώπισηαντιµετώπιση έναντιέναντι τωντων γυναικώνγυναικών δενδεν έχειέχει
εξαλειφθείεξαλειφθεί πλήρωςπλήρως καθώςκαθώς υπάρχουνυπάρχουν ακόµαακόµα πολιτισµοίπολιτισµοί, , χώρεςχώρες, , κοινωνίεςκοινωνίες πουπου
επιτρέπουνεπιτρέπουν ήή ανέχονταιανέχονται τέτοιουτέτοιου είδουςείδους συµπεριφορέςσυµπεριφορές καικαι δύοδύο απόαπό τουςτους
βασικούςβασικούς υπαίτιουςυπαίτιους είναιείναι οο παράγονταςπαράγοντας θρησκείαθρησκεία καικαι οο παράγονταςπαράγοντας παιδείαπαιδεία. . 
ΠαράγοντεςΠαράγοντες οιοι οποίοιοποίοι ευθύνονταιευθύνονται κατάκατά πολύπολύ γιαγια τηντην εξέλιξηεξέλιξη καικαι τηντην
διαµόρφωσηδιαµόρφωση τουτου ανθρώπουανθρώπου καικαι τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας γενικότεραγενικότερα..

ΣτονΣτον σύγχρονοσύγχρονο ∆υτικό∆υτικό κόσµοκόσµο οιοι χώρεςχώρες σταστα συντάγµατάσυντάγµατά τουςτους ορίζουνορίζουν τηντην
ισότηταισότητα µεταξύµεταξύ τωντων φύλωνφύλων δίνονταςδίνοντας έτσιέτσι ίσεςίσες ευκαιρίεςευκαιρίες καικαι δικαιώµαταδικαιώµατα στιςστις
γυναίκεςγυναίκες καικαι στουςστους άνδρεςάνδρες..



ΟιΟι διακρίσειςδιακρίσεις ανάµεσαανάµεσα σταστα δύοδύο φύλαφύλα σεσε όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής ζωήςζωής, , έχειέχει

τιςτις ρίζεςρίζες τουτου βαθιάβαθιά ριζωµένεςριζωµένες στηνστην ιστορίαιστορία τουτου ανθρώπινουανθρώπινου είδουςείδους. . ΕκατοµµύριαΕκατοµµύρια

γυναίκεςγυναίκες σεσε όλονόλον τοντον πλανήτηπλανήτη, , σεσε ανεπτυγµένεςανεπτυγµένες καικαι µηµη χώρεςχώρες, , βιώνουνβιώνουν καθηµερινάκαθηµερινά

κάποιουκάποιου είδουςείδους ρατσιστικήςρατσιστικής συµπεριφοράςσυµπεριφοράς απόαπό άνδρεςάνδρες, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως οικονοµικώνοικονοµικών

απολαβώναπολαβών καικαι µορφωτικούµορφωτικού επιπέδουεπιπέδου..

ΣτηνΣτην επικράτησηεπικράτηση αυτώναυτών τωντων αντιλήψεωναντιλήψεων καταλυτικόκαταλυτικό ρόλορόλο παίζουνπαίζουν καικαι τατα ΜΜΕΜΜΕ. . 

ΙδιαιτέρωςΙδιαιτέρως ηη τηλεόρασητηλεόραση, , πουπου κατέχεικατέχει τοτο ρόλορόλο τουτου µηχανισµούµηχανισµού διαµόρφωσηςδιαµόρφωσης τωντων

συνειδήσεωνσυνειδήσεων, , προβάλειπροβάλει µοντέλαµοντέλα κοινωνικήςκοινωνικής συµπεριφοράςσυµπεριφοράς πουπου σανσαν στόχοστόχο έχειέχει νανα

διευρύνειδιευρύνει ακόµαακόµα περισσότεροπερισσότερο τατα στερεότυπαστερεότυπα καικαι τηντην ανισότηταανισότητα τωντων δύοδύο φύλωνφύλων..

ΗΗ γυναίκαγυναίκα στηνστην τηλεόρασητηλεόραση δείχνειδείχνει πάνταπάντα τηντην ίδιαίδια εικόναεικόνα, , πληνπλην ελαχίστωνελαχίστων

περιπτώσεωνπεριπτώσεων. . ΕίναιΕίναι παθητικήπαθητική, , υποταγµένηυποταγµένη, , εξαρτηµένηεξαρτηµένη απόαπό τοτο ισχυρόισχυρό αρσενικόαρσενικό

στονστον δηµόσιοδηµόσιο διάλογοδιάλογο. . ∆ηµοσιογράφοι∆ηµοσιογράφοι ,,ηθοποιοίηθοποιοί, , παρουσιάστριεςπαρουσιάστριες πληρούνπληρούν

συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες προδιαγραφέςπροδιαγραφές. . ΕίναιΕίναι νέεςνέες, , όµορφεςόµορφες, , προκλητικέςπροκλητικές καικαι πάνωπάνω απόαπό όλαόλα

αντικείµενοαντικείµενο ηδονήςηδονής.  .  

ΗΗ απαξίωσηαπαξίωση καικαι ηη υποβάθµισηυποβάθµιση τηςτης γυναίκαςγυναίκας διακρίνεταιδιακρίνεται καικαι στιςστις διαφηµιστικέςδιαφηµιστικές

ταµπέλεςταµπέλες προβάλλοντάςπροβάλλοντάς τηντην ωςως σεξουαλικόσεξουαλικό πρότυποπρότυπο µεµε σκοπόσκοπό τοτο κέρδοςκέρδος καικαι µόνοµόνο..

ΗΗ πλύσηπλύση εγκεφάλουεγκεφάλου ξεκινάξεκινά απόαπό πολύπολύ µικρήµικρή ηλικίαηλικία µέσωµέσω τωντων διαφηµίσεωνδιαφηµίσεων καικαι τωντων

παιχνιδιώνπαιχνιδιών µεµε άµεσοάµεσο τρόποτρόπο παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τοτο πώςπώς πρέπειπρέπει νανα συµπεριφέρονταισυµπεριφέρονται καικαι

πώςπώς νανα σκέφτονταισκέφτονται τατα δύοδύο φύλαφύλα. . ΈτσιΈτσι τατα κορίτσιακορίτσια απόαπό µικράµικρά µαθαίνουνµαθαίνουν προςπρος ποιαποια

συγκεκριµένασυγκεκριµένα πεδίαπεδία νανα προσανατολιστούνπροσανατολιστούν δίνονταςδίνοντας ιδιαίτερηιδιαίτερη έµφασηέµφαση στηνστην εξωτερικήεξωτερική

τουςτους εµφάνισηεµφάνιση..



ΒίαΒία κατάκατά τωντων γυναικώνγυναικών..
ΣυνήθωςΣυνήθως, , βίαβία θεωρούµεθεωρούµε τιςτις βασικέςβασικές µορφέςµορφές τηςτης πουπου είναιείναι εύκολαεύκολα

ορατήορατή, , αλλάαλλά πολύπολύ συχνάσυχνά ηη βίαβία δενδεν είναιείναι καικαι τόσοτόσο ορατήορατή. . ΗΗ βίαβία

συµπεριλαµβάνεισυµπεριλαµβάνει όλεςόλες τιςτις παρακάτωπαρακάτω µορφέςµορφές καικαι οο κατάλογοςκατάλογος

δενδεν είναιείναι πλήρηςπλήρης..

�� ΣωµατικήΣωµατική βίαβία: : απόαπό χαστούκιχαστούκι µέχριµέχρι βαριάβαριά σωµατικήσωµατική βλάβηβλάβη. . ΣυµπεριλαµβάνειΣυµπεριλαµβάνει καθετίκαθετί πουπου

προκαλείπροκαλεί πόνοπόνο, , τραυµατισµότραυµατισµό, , ακρωτηριασµόακρωτηριασµό µεµε πρόθεσηπρόθεση τηντην υποταγήυποταγή ήή τοντον εξαναγκασµόεξαναγκασµό

τουτου θύµατοςθύµατος απόαπό τοντον θύτηθύτη. . ΣυνήθωςΣυνήθως ηη σωµατικήσωµατική βίαβία επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται µεµε χρήσηχρήση όπλουόπλου, , 

καψίµατακαψίµατα, , σπρωξίµατασπρωξίµατα, , παρεµπόδισηπαρεµπόδιση βασικώνβασικών φυσικώνφυσικών αναγκώναναγκών ((τροφήτροφή, , ύπνοςύπνος, , φάρµακαφάρµακα).).

�� ΑποµόνωσηΑποµόνωση: : περιορισµόςπεριορισµός τηςτης ατοµικήςατοµικής ελευθερίαςελευθερίας, , έλεγχοςέλεγχος τηςτης επικοινωνίαςεπικοινωνίας µεµε φίλουςφίλους ήή

συγγενείςσυγγενείς, , έλεγχοςέλεγχος πρόσβασηςπρόσβασης στηνστην πληροφόρησηπληροφόρηση, , τηςτης συµµετοχήςσυµµετοχής σεσε οµάδεςοµάδες καικαι

οργανώσειςοργανώσεις, , παρακολούθησηπαρακολούθηση τηλεφώνωντηλεφώνων καικαι ee--mail.mail.

�� ΨυχολογικήΨυχολογική βίαβία: : υποτιµητικέςυποτιµητικές συµπεριφορέςσυµπεριφορές, , ταπείνωσηταπείνωση, , διαρκέςδιαρκές κριτικάρισµακριτικάρισµα, , 

υπονόµευσηυπονόµευση τηςτης αυτοεκτίµησηςαυτοεκτίµησης, , εξευτελισµόεξευτελισµό µεµε αποτέλεσµααποτέλεσµα µετάµετά απόαπό µακρόχρονηµακρόχρονη άσκησηάσκηση

ψυχολογικήςψυχολογικής βίαςβίας, , τοτο θύµαθύµα νανα έχειέχει υποστείυποστεί τεράστιεςτεράστιες ψυχολογικέςψυχολογικές φθορέςφθορές καικαι βλάβεςβλάβες..



�� ΣυναισθηµατικήΣυναισθηµατική βίαβία: : καταπίεσηκαταπίεση καικαι εξαναγκασµοίεξαναγκασµοί πουπου εκµεταλλεύονταιεκµεταλλεύονται τηντην

ψυχολογικήψυχολογική καικαι τηντην συναισθηµατικήσυναισθηµατική µαςµας εξάρτησηεξάρτηση µεµε απειλέςαπειλές καικαι εκβιασµούςεκβιασµούς. . ΤαΤα

όριαόρια συγχέονταισυγχέονται µεµε τηντην ψυχολογικήψυχολογική βίαβία..

�� ΛεκτικήΛεκτική βίαβία: : φωνέςφωνές, , βρισιέςβρισιές, , απειλέςαπειλές, , τροµοκράτησητροµοκράτηση ((µεµε στόχοστόχο τοτο ίδιοίδιο τοτο θύµαθύµα ήή

καικαι τουςτους οικείουςοικείους τουτου). ). ΑποτελείΑποτελεί τµήµατµήµα τηςτης ψυχολογικήςψυχολογικής καικαι συναισθηµατικήςσυναισθηµατικής βίαςβίας..

�� ΣεξουαλικήΣεξουαλική βίαβία & & παρενόχλησηπαρενόχληση: : επιβολήεπιβολή σεξουαλικήςσεξουαλικής βίαςβίας ήή συµπεριφορώνσυµπεριφορών

ενάντιαενάντια στηστη θέλησηθέληση τουτου θύµατοςθύµατος..

�� ΠαραµέλησηΠαραµέληση--στέρησηστέρηση: : στέρησηστέρηση βασικώνβασικών δικαιωµάτωνδικαιωµάτων, , προσωπικήςπροσωπικής ελευθερίαςελευθερίας, , 

επικοινωνίαςεπικοινωνίας, , βασικώνβασικών αναγκώναναγκών, , εκπαίδευσηςεκπαίδευσης κτλκτλ..

�� ΣυµπεριφορέςΣυµπεριφορές παρενόχλησηςπαρενόχλησης: : παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου θύµατοςθύµατος, , εµφανίσειςεµφανίσεις στοστο

χώροχώρο εργασίαςεργασίας, , στοστο χώροχώρο διασκέδασηςδιασκέδασης ήή ακόµαακόµα καικαι στοστο σπίτισπίτι. . ΕπανειληµµέναΕπανειληµµένα

τηλεφωνήµατατηλεφωνήµατα στοστο θύµαθύµα. . ΟΟ θύτηςθύτης επιβάλλειεπιβάλλει τηντην παρουσίαπαρουσία τουτου στοστο θύµαθύµα µεµε κάθεκάθε

δυνατόδυνατό τρόποτρόπο..

�� ΚαταστροφήΚαταστροφή περιουσίαςπεριουσίας: : απόαπό έπιπλαέπιπλα καικαι αντικείµενααντικείµενα αξίαςαξίας µέχριµέχρι ηµερολόγιαηµερολόγια

συναισθηµατικήςσυναισθηµατικής µόνοµόνο αξίαςαξίας µεµε σκοπόσκοπό τηντην τροµοκράτησητροµοκράτηση τουτου θύµατοςθύµατος..



�� ΒιασµόςΒιασµός: : πράξηπράξη σεξουαλικήςσεξουαλικής επαφήςεπαφής χωρίςχωρίς τηντην συναίνεσησυναίνεση τουτου συντρόφουσυντρόφου ήή τουτου
θύµατοςθύµατος..

ΟΟ βιασµόςβιασµός ορίζεταιορίζεται ωςως ««έγκληµαέγκληµα εχθρότηταςεχθρότητας καικαι επιθετικότηταςεπιθετικότητας. . ΕίναιΕίναι ηη ύστατηύστατη
πράξηπράξη αντικειµενοποίησηςαντικειµενοποίησης τηςτης γυναίκαςγυναίκας ωςως σεξουαλικούσεξουαλικού πλάσµατοςπλάσµατος καικαι συχνάσυχνά
βιώνεταιβιώνεται απόαπό αυτήαυτή σανσαν µίαµία άµεσηάµεση καικαι αυθαίρετηαυθαίρετη επίθεσηεπίθεση εναντίονεναντίον τηςτης
προσωπικότητάπροσωπικότητά τηςτης»»..

ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες πουπου υπόκεινταιυπόκεινται σεσε βιασµόβιασµό είναιείναι ηλικίαςηλικίας απόαπό 10 10 ωςως 30 30 ετώνετών..

ΚάθεΚάθε βιασµόςβιασµός αφήνειαφήνει ανεξίτηλαανεξίτηλα σηµάδιασηµάδια στηνστην ζωήζωή τουτου θύµατοςθύµατος πουπου τοντον υφίσταταιυφίσταται. . 
ΕκτόςΕκτός απόαπό τιςτις σωµατικέςσωµατικές κακώσειςκακώσεις, , τατα θύµαταθύµατα έχουνέχουν νανα αντιµετωπίσουναντιµετωπίσουν γιαγια τοτο
υπόλοιπουπόλοιπο τιςτις ζωήςζωής τουςτους καικαι τατα ψυχικάψυχικά τραύµατατραύµατα τατα οποίαοποία είναιείναι πολύπολύ πιοπιο βαθιάβαθιά καικαι
πολύπολύ δυσκολότεροδυσκολότερο νανα ξεχαστούνξεχαστούν. . ΠολύΠολύ συχνάσυχνά τατα θύµαταθύµατα αντιµετωπίζουναντιµετωπίζουν καικαι θέµαταθέµατα
εγκυµοσύνηςεγκυµοσύνης καθώςκαθώς καικαι τοτο δίληµµαδίληµµα καικαι τιςτις συνέπειεςσυνέπειες πουπου συνοδεύεισυνοδεύει ηη απόφασηαπόφαση τηςτης
άµβλωσηςάµβλωσης..

�� ΠροφίλΠροφίλ βιαστώνβιαστών: : συνήθωςσυνήθως είναιείναι άτοµαάτοµα νεαρήςνεαρής ηλικίαςηλικίας, , ενώενώ τοτο 32,8% 32,8% είναιείναι
µεσήλικεςµεσήλικες. . ΤοΤο 46,5% 46,5% τωντων βιασµώνβιασµών συντελείταισυντελείται στηνστην επαρχίαεπαρχία. . ΤοΤο 50,9% 50,9% τωντων
βιαστώνβιαστών προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τηντην µεσαίαµεσαία κοινωνικήκοινωνική -- οικονοµικήοικονοµική τάξητάξη καικαι τοτο 31% 31% τωντων
θυµάτωνθυµάτων ισχυρίζεταιισχυρίζεται ότιότι είναιείναι υψηλούυψηλού µορφωτικούµορφωτικού επιπέδουεπιπέδου..



ΣεξισµόςΣεξισµός

�� ΟΟ σεξισµόςσεξισµός θεωρείταιθεωρείται κοινώςκοινώς ηη διάκρισηδιάκριση εναντίονεναντίον ανθρώπωνανθρώπων βασισµένηβασισµένη στοστο

φύλοφύλο τουςτους ήή τοντον σεξουαλικόσεξουαλικό τουςτους προσανατολισµόπροσανατολισµό παράπαρά τατα ατοµικάατοµικά τουςτους λάθηλάθη. . ΟΟ

όροςόρος προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τηντην λατινικήλατινική λέξηλέξη sexussexus == φύλοφύλο καικαι τηντην κατάληξηκατάληξη ––ισµόςισµός. . ΟΟ

σεξισµόςσεξισµός αναφέρεταιαναφέρεται σεσε τρειςτρεις λεπτάλεπτά διαφοροποιηµένεςδιαφοροποιηµένες πίστειςπίστεις ήή συµπεριφορέςσυµπεριφορές..

1)1)ΤηνΤην πίστηπίστη πωςπως τοτο έναένα φύλοφύλο είναιείναι ανώτεροανώτερο τουτου άλλουάλλου

2)2)ΤηνΤην πίστηπίστη πωςπως οιοι άνδρεςάνδρες καικαι οιοι γυναίκεςγυναίκες είναιείναι πολύπολύ διαφορετικοίδιαφορετικοί καικαι ότιότι

αυτόαυτό πρέπειπρέπει νανα αντανακλάταιαντανακλάται έντοναέντονα στηνστην κοινωνίακοινωνία, , τητη γλώσσαγλώσσα, , τοτο νόµονόµο

καικαι σταστα σεξουαλικάσεξουαλικά δικαώµαταδικαώµατα..

3)3)ΜπορείΜπορεί επίσηςεπίσης νανα αναφέρεταιαναφέρεται απλάαπλά στηστη ρητορικήρητορική µίσουςµίσους απέναντιαπέναντι στιςστις

γυναίκεςγυναίκες ««µισογυνισµόςµισογυνισµός»» ήή λιγότερολιγότερο κοινάκοινά µίσοςµίσος απέναντιαπέναντι στουςστους άνδρεςάνδρες

««µισανδρισµόςµισανδρισµός»»..

ΟΟ σεξισµόςσεξισµός εναντίονεναντίον τωντων γυναικώνγυναικών αποκαλείταιαποκαλείται συχνάσυχνά σωβινισµόςσωβινισµός, , αναν καικαι στηνστην

πραγµατικότηταπραγµατικότητα οο σωβινισµόςσωβινισµός είναιείναι έναςένας ευρύτεροςευρύτερος όροςόρος, , γιαγια νανα περιγράφειπεριγράφει τιςτις

ακραίεςακραίες συµπεριφορέςσυµπεριφορές µίαςµίας κοινωνικήςκοινωνικής οµάδαςοµάδας έναντιέναντι µίαςµίας άλληςάλλης..

ΜερικέςΜερικές µορφέςµορφές σεξουαλικήςσεξουαλικής διάκρισηςδιάκρισης είναιείναι παράνοµεςπαράνοµες σεσε πολλέςπολλές χώρεςχώρες, , 

εντούτοιςεντούτοις σχεδόνσχεδόν όλεςόλες οιοι χώρεςχώρες έχουνέχουν νόµουςνόµους πουπου παρέχουνπαρέχουν ειδικάειδικά δικαιώµαταδικαιώµατα, , 

προνόµιαπρονόµια ήή ευθύνεςευθύνες στοστο έναένα φύλοφύλο.        .        



ΣεξισµόςΣεξισµός

ΣεΣε αντίθεσηαντίθεση µεµε τοντον φυλετικόφυλετικό ρατσισµόρατσισµό, , οο σεξισµόςσεξισµός δενδεν έχειέχει ωςως σήµερασήµερα καταδικαστείκαταδικαστεί
επίσηµαεπίσηµα καικαι γιαγια τουςτους περισσότερουςπερισσότερους αποτελείαποτελεί µίαµία φυσιολογικήφυσιολογική κατάστασηκατάσταση. . ΕίναιΕίναι
συνέπειασυνέπεια µίαςµίας παιδείαςπαιδείας πουπου λειτουργείλειτουργεί απόαπό τηντην προϊστορίαπροϊστορία τουτου ανθρωπίνουανθρωπίνου γένουςγένους..

ΗΗ αναπαραγωγικήαναπαραγωγική δυνατότηταδυνατότητα τηςτης γυναίκαςγυναίκας τηντην ταύτισεταύτισε αποκλειστικάαποκλειστικά µεµε τητη
µητρότηταµητρότητα καικαι τηντην παρουσιάζειπαρουσιάζει ωςως εξιδανικευµένοεξιδανικευµένο τοτέµτοτέµ καικαι απόαπό τηντην άλληάλλη πλευράπλευρά
υποβίβασευποβίβασε τηντην έννοιαέννοια τηςτης θηλυκότηταςθηλυκότητας επειδήεπειδή παραπέµπειπαραπέµπει καικαι στηνστην παράλληληπαράλληλη
διεκδίκησηδιεκδίκηση τηςτης ηδονήςηδονής. . ΑυτήΑυτή ηη µειωτικήµειωτική συµπεριφοράσυµπεριφορά οδήγησεοδήγησε στηστη γέννησηγέννηση τηςτης
ευνουχισµένηςευνουχισµένης γυναίκαςγυναίκας, , ένανέναν ρόλορόλο συµβατικόσυµβατικό καικαι υποτιµητικόυποτιµητικό. . 

ΚύριοςΚύριος µοχλόςµοχλός συντήρησηςσυντήρησης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής τουτου σεξισµούσεξισµού είναιείναι οιοι αναχρονιστικοίαναχρονιστικοί
θεσµοίθεσµοί καικαι αντιλήψειςαντιλήψεις τωντων ανδρώνανδρών σχετικάσχετικά µεµε τοντον ρόλορόλο τηςτης γυναίκαςγυναίκας στηνστην κοινωνίακοινωνία..

ΟιΟι πεφωτισµένεςπεφωτισµένες φωνέςφωνές τωντων ΄΄προοδευτικών΄΄΄΄προοδευτικών΄΄ κληρικώνκληρικών καλούνκαλούν νανα αποδεχτούναποδεχτούν
τοντον παραδοσιακόπαραδοσιακό τουςτους ρόλορόλο καικαι νανα συµµορφωθούνσυµµορφωθούν µεµε τουςτους κανόνεςκανόνες πουπου θυµίζουνθυµίζουν
τητη ρήσηρήση τουτου ΑδόλφουΑδόλφου ΧίτλερΧίτλερ ,,πουπου διακήρυξεδιακήρυξε ότιότι οο κόσµοςκόσµος τωντων γυναικώνγυναικών περικλείεταιπερικλείεται
απόαπό 3 3 ΚΚ((Kinder Kinder -- KucheKuche –– KircheKirche ,, παιδιάπαιδιά, , κουζίνακουζίνα, , εκκλησίαεκκλησία) ) µίαµία ρήσηρήση--αντίληψηαντίληψη πουπου
εναντιώνεταιεναντιώνεται σταστα ανθρώπιναανθρώπινα δικαιώµαταδικαιώµατα τωντων γυναικώνγυναικών..

ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες τυγχάνουντυγχάνουν ενόςενός λανθάνονταλανθάνοντα ρατσισµούρατσισµού, , πουπου ασκείταιασκείται µεµε τοντον πιοπιο
ύπουλούπουλο τρόποτρόπο απόαπό τουςτους κοινωνικούςκοινωνικούς µηχανισµούςµηχανισµούς ελέγχουελέγχου πουπου διοικούνδιοικούν
αποκλειστικάαποκλειστικά οιοι άνδρεςάνδρες!!



ΣτατιστικάΣτατιστικά στοιχείαστοιχεία
�� ΣεΣε µίαµία πρωτότυπηπρωτότυπη έρευναέρευνα πουπου έγινεέγινε στοστο ΗνΗν. . ΒασίλειοΒασίλειο, 3.000 , 3.000 γυναίκεςγυναίκες απάντησαναπάντησαν σεσε

έναένα ερωτηµατολόγιοερωτηµατολόγιο πουπου τουςτους τέθηκετέθηκε κατάκατά τηντην επίσκεψήεπίσκεψή τουςτους σταστα κέντρακέντρα

ψυχολογικήςψυχολογικής υποστήριξηςυποστήριξης..

�� 1 1 στιςστις 6 6 γυναίκεςγυναίκες δήλωσεδήλωσε ότιότι έχειέχει υποστείυποστεί βίαβία στοστο σπίτισπίτι τηςτης..

�� ΤοΤο 10% 10% τωντων γυναικώνγυναικών πουπου είχανείχαν υποστείυποστεί βίαβία στοστο σπίτισπίτι, , είχανείχαν υποχρεωθείυποχρεωθεί νανα έρθουνέρθουν

σεσε σεξουαλικήσεξουαλική επαφήεπαφή χωρίςχωρίς τηντην θέλησήθέλησή τουςτους..

�� ΤοΤο 6,9% 6,9% τωντων γυναικώνγυναικών είχανείχαν κακοποιηθείκακοποιηθεί κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης εγκυµοσύνηςεγκυµοσύνης τουςτους..

�� ΤοΤο 65% 65% τωντων γυναικώνγυναικών πουπου υπέστησανυπέστησαν βίαβία ήτανήταν ηλικίαςηλικίας 26 26 ωςως 30 30 ετώνετών..

ΣεΣε µίαµία άλληάλλη έρευναέρευνα πουπου διεξήχθηδιεξήχθη απόαπό τοτο πανεπιστήµιοπανεπιστήµιο τηντην ΝοτίουΝοτίου ΚαρολίναςΚαρολίνας

εξέτασανεξέτασαν τητη συχνότητασυχνότητα τηςτης ψυχολογικήςψυχολογικής, , σωµατικήςσωµατικής καικαι σεξουαλικήςσεξουαλικής βίαςβίας πουπου

υπάρχειυπάρχει ανάµεσαανάµεσα σταστα ζευγάριαζευγάρια. . ΣυµµετείχανΣυµµετείχαν 14.000 14.000 άτοµαάτοµα ηλικίαςηλικίας 18 18 ωςως 65 65 ετώνετών..

ΑπόΑπό αυτάαυτά τατα άτοµαάτοµα::

�� ΤοΤο 29% 29% τωντων γυναικώνγυναικών καικαι τοτο 23% 23% τωντων ανδρώνανδρών(!) (!) είχανείχαν σεσε κάποιακάποια φάσηφάση τηςτης ζωήςζωής

τουςτους υποστείυποστεί κάποιακάποια µορφήµορφή κακοποίησηςκακοποίησης απόαπό τοντον σύντροφόσύντροφό τουςτους ήή τοντον σύζυγόσύζυγό

τουςτους. . 

�� ΤοΤο ποσοστόποσοστό τωντων γυναικώνγυναικών πουπου έπεσανέπεσαν θύµαταθύµατα σωµατικήςσωµατικής ήή σεξουαλικήςσεξουαλικής βίαςβίας ήτανήταν

18%, 18%, ενώενώ στουςστους άνδρεςάνδρες τοτο αντίστοιχοαντίστοιχο ποσοστόποσοστό ήτανήταν 6%.6%.

�� ΗΗ ψυχολογικήψυχολογική βίαβία αποτελούσεαποτελούσε τοτο 50% 50% τουτου συνόλουσυνόλου όλωνόλων τωντων µορφώνµορφών βίαςβίας στιςστις

γυναίκεςγυναίκες, , ενώενώ στουςστους άνδρεςάνδρες τοτο αντίστοιχοαντίστοιχο ποσοστόποσοστό ήτανήταν 78%.78%.



ΣυνέπειεςΣυνέπειες κακοποιήσεωνκακοποιήσεων

�� ΠροβλήµαταΠροβλήµατα υγείαςυγείας πουπου καταγράφηκανκαταγράφηκαν µετάµετά απόαπό µίαµία µορφήςµορφής βίαςβίας: : 

1.1. ΧρήσηΧρήση ναρκωτικώνναρκωτικών ουσιώνουσιών

2.2. ΚατάθλιψηΚατάθλιψη

3.3. ΚατάχρησηΚατάχρηση αλκοόλαλκοόλ

4.4. ΨυχικήΨυχική ασθένειαασθένεια ((µανίαµανία καταδίωξηςκαταδίωξης) ) 

5.5. ΚαρκίνοΚαρκίνο

6.6. ΥψηλήΥψηλή πίεσηπίεση

7.7. ∆ιαβήτης∆ιαβήτης

8.8. ΚαρδιοπάθειεςΚαρδιοπάθειες

9.9. ΨυχολογικάΨυχολογικά προβλήµαταπροβλήµατα ((χαµηλήχαµηλή αυτοεκτίµησηαυτοεκτίµηση))



ΣυµπέρασµαΣυµπέρασµα
�� ΑπόΑπό τατα παραπάνωπαραπάνω στοιχείαστοιχεία µπορούµεµπορούµε εύκολαεύκολα νανα διαπιστώσουµεδιαπιστώσουµε ότιότι οο όροςόρος ισότηταισότητα

µεταξύµεταξύ δύοδύο πραγµάτωνπραγµάτων ήή µεγεθώνµεγεθών ισχύειισχύει ΜΟΝΟΜΟΝΟ σταστα ΜαθηµατικάΜαθηµατικά..
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ΧριστίναΧριστίνα ΠαπαµιχαήλΠαπαµιχαήλ

ΝεκτάριοςΝεκτάριος ΧριστοδούλουΧριστοδούλου
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