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Περίληψη   

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του προβλήματος της 

σεξουαλικής επιθετικότητας στους νέους, καθώς το φαινόμενο αυτό αποτελεί 

κοινωνικό πρόβλημα με ιδιαίτερη κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο.  

Μέθοδος: Στην παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες, η ομάδα 

παρέμβασης (τα άτομα αυτά έλαβαν ενημερωτικά φυλλάδια και μηνύματα για 

ευαισθητοποίηση τους, n=50) και η ομάδα ελέγχου (τα άτομα αυτά δεν έχουν λάβει 

ενημερωτικά φυλλάδια κλπ, n=50). Η αξιολόγηση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε 

με ερωτηματολόγιο πριν και μετά την ευαισθητοποίηση όπως και στα άτομα που δεν 

έχουν λάβει οτιδήποτε από αυτά. Η παρέμβαση περιλάμβανε ενημερωτικά φυλλάδια, 

ηλεκτρονικά μηνύματα και εικόνες, στα οποία βρίσκονταν καταγεγραμμένες 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής επιθετικότητας στους νέους, ώστε να 

γίνει μια προσπάθεια ευαισθητοποίησής τους. Η διαδικασία παρέμβασης διήρκησε 7 

εβδομάδες.  

Αποτελέσματα: Η παρέμβαση φαίνεται να μην επηρέασε τις απόψεις των 

συμμετεχόντων για την σεξουαλική επιθετικότητα. 

Συμπεράσματα: Ουσιαστικά τα άτομα στην ομάδα ελέγχου και τα άτομα στην 

ομάδα παρέμβασης εξέφρασαν τις ίδιες απόψεις για τον σεξουαλικό εξαναγκασμό. Ένα 

σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η σημαντική διαφοροποίηση των γυναικών σε 

σχέση με τους άντρες για το πως βλέπουν τον σεξουαλικό εξαναγκασμό.  

Αναλυτικότερα, οι γυναίκες έδειξαν ότι διαφωνούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

σε σύγκριση με τους άντρες στο ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα 

πέφτει θύμα βιασμού, πάει γυρεύοντας, με ότι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους. Επίσης, οι γυναίκες διαφωνούν πιο έντονα με το ότι 

εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να μην 

ήταν βιασμός, με το ότι αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του φίλου της μετά από 

έξοδο, τότε αυτό σημαίνει ότι θα δώσει τη συγκατάθεση της για σεξουαλική επαφή, αν 

μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να έγινε 

τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ. 
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 Τέλος, οι γυναίκες εκφράζουν την διαφωνία τους με την άποψη ότι όταν ένα 

ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να έχει 

σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί, με το ότι ένας άνδρας 

δικαιολογείται να ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα του συμφώνησε 

αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή κλπ. 

 Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

των ποσοστών εμφάνισης φαινομένων σεξουαλικού εξαναγκασμού είτε χωρίς είτε με 

ολοκλήρωση στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες. Ουσιαστικά οι γυναίκες έχουν 

πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 

τους έτη (είτε ολοκληρώνεται είτε όχι). 

 Επίσης, προέκυψε ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε σύγκριση με τους άντρες. 

 Τέλος, καταλήξαμε ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες δεν θεωρούν ότι 

έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού σε οποιαδήποτε μορφή του. 

Λέξεις κλειδιά: σεξουαλική επιθετικότητα,  σεξουαλικός εξαναγκασμός, βίαιη 

και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, παιδική επιθετικότητα, ήβη, σεξουαλικές επιθυμίες, ισχυρές 

παρορμήσεις, κοινωνικοποίηση, ψυχολογικές και συναισθηματικές αλλαγές, σωματικές 

επιπτώσεις, ψυχολογικές επιπτώσεις, νέοι-θύτες, νέοι-θύματα. 
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Summary 

Purpose: The purpose of this study is to highlight the problem of sexual 

aggression among young people, as this phenomenon is a social problem with a 

particular scale in recent years, both nationally and internationally. 

Method: The intervention used two groups, the intervention group (these people 

took leaflets and messages for awareness, n=50) and control group (these individuals 

have not received leaflets etc, n=50). The evaluation of the intervention was performed 

by questionnaire before and after sensitization as in people who have not received 

anything from them. The intervention included brochures, emails and images, which 

were recorded information on the issue of sexual aggression among young people, to 

make an effort of awareness. The intervention process lasted seven weeks. 

Results: The intervention appears not to affect the views of participants on sexual 

aggression.  

Conclusions: Basically the people in the control group and those in the 

intervention group expressed the same views about sexual coercion. An important 

finding of the survey is the significant diversification of women compared to men about 

how they see sexual coercion. 

Specifically, women showed that disagree to a much greater extent than men in 

that in most cases, when a woman is raped, go looking for it, in that women cause rape 

with the appearance or behavior. Also, women disagree more strongly with that if 

someone said a raped two weeks after the event, you may not have been rape, in that if a 

girl goes to the home of her boyfriend after output, then it means that it will give 

consent to sexual intercourse if a woman touches a man in private parts then this can’t 

happen by chance but it means that it gives its consent to sex. 

Finally, women express their disagreement with the view that when a couple has 

completed sexual intercourse, then the man can have sex with his partner whenever you 

want, with that a man is justified to complete sexual intercourse if the girl initially 

agreed but changed his mind at the last minute etc. 

The investigation showed that there is statistically significant variation of sexual 

coercion phenomena incidence rates either without or with completion in women 

compared with men. Essentially women are much more likely to drop sexual coercion 

victims before their 17 years (whether or not) completed. 
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It also showed that women are more likely to fall victims of sexual exploitation 

than men. Finally, we reached that both men and women do not believe that there have 

been perpetrators of sexual coercion in any form.  

Keywords: sexual aggression, sexual coercion, violence and deviant behavior, 

children's aggression, puberty, sexual desires, strong impulses, socialization, 

psychological and emotional changes, physical effects, psychological effects, new-

abusers, young victims.  
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Εισαγωγή 

H σεξουαλική επιθετικότητα στους νέους αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων τα τελευταία χρόνια καθώς εμφανίζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. Σε 

πολλές περιπτώσεις μάλιστα, η σεξουαλική επιθετικότητα που εμφανίζουν πολλοί νέοι 

οδηγεί και σε ακραίες  συμπεριφορές με παραβατικό χαρακτήρα. Μια τέτοια 

συμπεριφορά θεωρείται και η σεξουαλική κακοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, γνωρίζουμε ότι η σεξουαλική παρενόχληση λαμβάνει χώρα,  

όταν ένα άτομο με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου 

εξαναγκάζει άλλο σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή (άρθρο 336).  

Τα πλείστα περιστατικά σεξουαλικής επιθετικότητας εμφανίζονται στους νέους 

και  συνοδεύονται από έντονα στοιχεία παρόρμησης, ενώ η προσωπικότητα της 

πλειονότητας αυτών εμφανίζει και στοιχεία διαταραχής συμπεριφοράς. Η 

παρεκκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά ενός νέου, όπως χαρακτηρίζεται τον ωθεί σε 

επιθέσεις έναντι άλλων ατόμων, αποτελεί ένα πρόβλημα με σοβαρές ψυχολογικές, 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Προκύπτουν ως επακόλουθο μίας 

συμπεριφοράς ατόμου, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία διαταραχής 

(Αντεμένκο και συν., 1999). 

 Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

παρέμβασης για την πρόληψη της σεξουαλικής επιθετικότητας. 
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Κεφάλαιο 1ο: Έννοια της Βίας 

1.1  Ο  Όρος  “Βία”  

 

 Η χρήση υλικής και ακαταμάχητης δύναμης πάνω σε κάποιον προς καταρτισμό 

μιας δικαιοπραξίας καθιστά τη δικαιοπραξία αυτή άκυρη, για τον λόγο της ανυπαρξίας 

δικαιοπρακτικής βούλησης. Η με βία και χωρίς δικαίωμα του ενεργούντος αποβολή 

κάποιου από τη νομή που έχει σε πράγμα κινητό ή ακίνητο είναι πράξη παράνομη, και 

η νομή που αποκτάται με τέτοιο τρόπο είναι επιλήψιμη. 

 Στην σύγχρονη εποχή διεθνώς παρατηρείται το φαινόμενο της βίας να 

παρουσιάζει ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση, κυρίως μεταξύ των νεαρών 

ατόμων. Σημαντική  πληροφορία είναι ο εντοπισμός ότι η βία μεταξύ των νεαρών 

ατόμων παρουσιάζει  μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση με τις απλές κλοπές να έχουν 

δώσει την θέση τους σε πιο βαριές παραβάσεις.  Από κοινωνιολογική άποψη μεγάλη 

ανησυχία προκαλεί η καθημερινή παρουσία «ακατανόητων» εγκλημάτων. 

 Η βίαιη συμπεριφορά έχει συχνά τις ρίζες της στην παιδική ηλικία. Τα 

ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν μάλιστα ότι η βίαιη συμπεριφορά φαίνεται να 

εμπεδώνεται σε άτομα τα οποία εκδηλώνουν επιθετικότητα σε μικρή σχετικά ηλικία. 

Επιπλέον, η παιδική επιθετικότητα φαίνεται να έχει μια ισχυρή και σημαντική σχέση με 

την παραβατικότητα στην ενήλικη ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής 

συμπεριφοράς, όπου η άσκηση σωματικής επιθετικότητας αποτελεί τον κανόνα (Elliott, 

1994). 

 Αν γίνει δεκτό ότι οι σύγχρονοι όροι του παιχνιδιού για την επιβίωση γίνονται 

παγκόσμια όλο και πιο σκληροί και απάνθρωποι, τότε δυστυχώς πρέπει να αναμένεται 

και διόγκωση των προβλημάτων βίαιης συμπεριφοράς από τις μικρές ηλικίες. 

 Η ανθρώπινη βίαιη συμπεριφορά έχει από μακρού αποτελέσει αντικείμενο 

πλήρους θεωρητικών και εμπειρικών μελετών (Cardetal., 2008), και η κατανόηση των 

αιτιών της εφηβικής επιθετικότητας έχει καταστεί ένα συνεχώς αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος ερευνητικό πεδίο (Dodgeetal., 2006). To ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στη 

σχέση την οποία, σε γενικές γραμμές, έχουν οι βίαιες συμπεριφορές με την 

ψυχοκοινωνική δυσπροσαρμογή τόσο των επιτιθέμενων-δραστών (Hawleyetal., 

2007),όσο και των θυμάτων τους. 
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1.2  Μορφές  και  Τρόποι  Εκδήλωσης  της  Βίας  

 

 Επηρεασμένη από τα κοινωνικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία τα αγόρια είναι 

πιο επιθετικά και τα κορίτσια πιο παθητικά και ανεκτικά, η έρευνα για την βιαιότητα 

εστιάστηκε αρχικά σε άμεσες μορφές της, όπως είναι η σωματική και η λεκτική βία 

(Forrestetal., 2005). Οι άμεσες μορφές βίας  κάνουν διάκριση ανάμεσα σε σωματικές 

αντιδράσεις και σε ασυγκάλυπτες φραστικές επιθέσεις για την πρόκληση βλάβης σε ένα 

άλλο άτομο. Μια τέτοια όμως στενή αντίληψη της ανθρώπινης επιθετικότητας οδηγεί 

σε προκαταλήψεις φύλου στη βιβλιογραφία και συχνά αγνοεί τις εμπειρίες βιαιότητας 

των κοριτσιών και των γυναικών. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα επίπεδα 

θυμού των κοριτσιών και των γυναικών δεν διαφέρουν από εκείνα των αγοριών και των 

ανδρών, και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν την ίδια δυνατότητα πρόκλησης 

βλάβης με τα αγόρια και τους άνδρες. 

 Κατά τις δεκαετίες του '80 και του '90 οι ερευνητές άρχισαν να ασχολούνται με 

ένα ευρύτερο φάσμα επιθετικών συμπεριφορών, περιλαμβάνοντας μορφές βίας οι 

οποίες είναι πιο συγκεκαλυμμένες ή έμμεσες στη φύση τους και αποσκοπούν κυρίως 

στην πρόκληση βλάβης στις κοινωνικές σχέσεις του στόχου παρά στην πρόκληση 

σωματικής βλάβης (Bjorkqvistetal., 1992). Αυτές οι μορφές βίας έχουν αποδοθεί με 

διάφορους όρους, όπως έμμεση βία, συγκεκαλυμμένη βία, και κοινωνική βία. Τέτοιες 

μορφές βίας αναφέρονται σε συμπεριφορές, όπως είναι η απόρριψη του στόχου, ο 

αποκλεισμός του από την ομάδα, η διάλυση μιας φιλικής σχέσης του στόχου, η διάδοση 

φημών σε βάρος του και η προσπάθεια μείωσης της αυτοεκτίμησής του. 

 Ο Feshbach (1969, όπως αναφέρεται στη Πάσχου, 2008) ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε τον όρο «έμμεση βία», για να αναφερθεί σε συμπεριφορές οι οποίες 

βλάπτουν ένα στόχο δια μέσου της απόρριψης ή του κοινωνικού αποκλεισμού του. 

Αργότερα, οι Lagercpetz et al. (1988, όπως αναφέρεται στο Bjorkqvistetal. (1994)) 

χρησιμοποίησαν τον ίδιο όρο για να αναφερθούν σε συμπεριφορές, όπως είναι η 

διάλυση μιας φιλίας και ο αποκλεισμός του στόχου. Λίγο αργότερα οι Cairns et 

al.(1989, όπως αναφέρεται στη Πάσχου, 2008) χρησιμοποίησαν τον όρο «κοινωνική 

βία» για να περιγράψουν συμπεριφορές παιδιών που στόχευαν στον εξοστρακισμό των 

στόχων από την ομάδα. Οι Galen και Underwood χρησιμοποίησαν τον ίδιο όρο, για να 

αναφερθούν σε συμπεριφορές, όπως η προσπάθεια μείωσης της αυτοεκτίμησης του 
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θύματος. Ο Crick (1995) χρησιμοποίησε τον όρο «βιαιότητα σχέσεων», για να 

αναφερθεί στην πρόκληση βλάβης η οποία οφείλεται σε χειραγώγηση σχέσεων των 

συνομηλίκων, όπως για παράδειγμα είναι η απειλή για διακοπή μίας φιλίας ή ο 

αποκλεισμός από την ομάδα. Οι περισσότεροι ωστόσο ερευνητές έχουν αποδεχτεί ότι 

τα όρια μεταξύ αυτών των ορισμών δεν είναι απολύτως διακριτά (Archer, Coyne, 

2005). 

 Aν και οι δύο μορφές βίας έχουν βρεθεί να σχετίζονται σε υψηλό επίπεδο 

(r=0.50-0.70) (Morettietal., 2001), ωστόσο η διάκριση μεταξύ άμεσης και έμμεσης βίας 

υποστηρίζεται από παραγοντοαναλυτικές μελέτες οι οποίες έχουν αναδείξει τις δύο 

αυτές μορφές βίαιης συμπεριφοράς ως διακριτούς παράγοντες (Vaillancourtetal., 2003). 

Ο ένας παράγοντας περιλαμβάνει σωματικές αντιδράσεις, όπως είναι τα χτυπήματα, τα 

σπρωξίματα κα. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει την επιβλαβή για τον στόχο 

χειραγώγηση των σχέσεων του, την αποδυνάμωση της κοινωνικής του θέσης μέσα από 

τη διάδοση φημών και τον αποκλεισμό του θύματος από δραστηριότητες, συχνά με 

έμμεσο και συγκεκαλυμμένο τρόπο (Cardetal., 2008). 

 Για την ερμηνεία της βίαιης συμπεριφοράς έχουν γίνει πολλές συζητήσεις 

μεταξύ ψυχολόγων, παιδαγωγών και κοινωνιολόγων, προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις σχετικά με τα αίτια που οδηγούν τους νέους στην εκδήλωση βίαιης και 

επιθετικής συμπεριφοράς. 

 Η θεωρία των Κοινωνικών Κινήτρων είναι μια θεωρία η οποία ασχολείται με 

την περιγραφή και πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Παράλληλα, διαφορετικές κατά 

καιρούς ψυχοδυναμικές, συμπεριφορικές και γνωστικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί 

για να εντοπίσουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν αφενός τις αιτίες δημιουργίας και 

εκδήλωσης της βίαιης συμπεριφοράς και αφετέρου τους τρόπους αντιμετώπισής της. Οι 

προσπάθειες όλων εστιάζονται κυρίως σε τρεις άξονες. Αρχικά, στην ερμηνεία της 

βίαιης συμπεριφοράς, στη συνέχεια στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την 

πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς και τέλος στη διαμόρφωση κατάλληλων 

παρεμβατικών προγραμμάτων για την αντιμετώπισή της.  
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Κεφάλαιο 2ο: Σεξουαλική Βιαιότητα στους Νέους 

2.1  Ορισμός  της  Σεξουαλικής  Βιαιότητας  

 

 Η σεξουαλική επιθετικότητα παλαιότερα οριζόταν ως «βίαιη και παρά τη 

θέληση της γυναίκας σαρκική εμπειρία». Σήμερα το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο 

περιγράφει τον βιασμό ως «εξαναγκασμό άλλου σε συνουσία εξώγαμη ή επιχείρηση 

ασελγούς πράξης». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την σεξουαλική βία ως 

«οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, απόπειρα σεξουαλικής πράξης, ανεπιθύμητα 

σεξουαλικά σχόλια ή ενέργειες για σωματεμπορία, ή ενέργεια που με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο κατευθύνεται κατά τη σεξουαλικότητα ενός ατόμου με καταναγκασμό, από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με το θύμα, σε οποιοδήποτε 

μέρος, που περιλαμβάνει το σπίτι και την εργασία αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά» 

(Παρδαλή, Παυλίδου, 2013). 

 Ο ομαδικός βιασμός πραγματοποιείται όταν περισσότερα από ένα άτομα 

διαπράττουν από κοινού σεξουαλική βία σε ένα άλλο άτομο. Ο Thio (2000), πιστεύει 

ότι οι θύτες βιασμού ανήκουν κυρίως στην ανώτατη και μέση τάξη, και δεν ενεργούν 

σύμφωνα με την σεξουαλική επιθυμία αλλά κυρίως λόγω κοινωνικής ανάγκης. Οι 

περισσότεροι ομαδικοί βιασμοί, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή πραγματοποιούνται στα 

πανεπιστήμια, σε σχολές και σε κολέγια.  

 Βιασμός, σύμφωνα με τον Γιωτάκο (2008), μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

μεταξύ των ατόμων που έχουν δεθεί με τα δεσμά του γάμου. Πολύ συχνά, στις 

περιπτώσεις αυτές ο βιασμός, συνοδεύεται από σωματική κακοποίηση κυρίως για 

λόγους επιβολής και ελέγχου. Μαζικοί βιασμοί, ιστορικά, αναφέρονται σε μεγάλο 

ποσοστό κατά την περίοδο πολέμου, και συχνά από τις κυβερνήσεις θεωρούνται ως 

πράξεις εκδίκησης. 

 Οι Bard et al. (1987, όπως αναφέρεται στο Παπαδάκη, Σκαρβελάκη, 2014), σε 

έρευνα που πραγματοποίησαν μεταξύ ατόμων που έχουν φυλακιστεί για πράξεις 

βιασμού, αναφέρουν ότι τα άτομα αυτά ανήκουν σε ομάδες χαμηλής εκπαιδευτικής 

στάθμης, σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και με ασταθές επαγγελματικό 

ιστορικό. Επίσης, παρουσιάζουν ψυχιατρικό ιστορικό με πολλές ομοιότητες, και δεν 

κωλύονται να ζητούν κατά τις κοινωνικές τους επαφές, ανοιχτά αυτό που επιθυμούν.  
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 Οι Cristie et al. (1979, όπως αναφέρεται στο Παπαδάκη, Σκαρβελάκη, 2014) σε 

έρευνες εντόπισαν ότι οι βιαστές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από τους 

παιδόφιλους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι βιαστές, έχουν μικρή ηλικία, έχουν 

τελειώσει την βασική εκπαίδευση, και προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν να 

επιβληθούν. Επίσης, δεν παρουσιάζουν κανένα ψυχικό ή οργανικό πρόβλημα.  

 Οι βιαστές, αναφέρουν οι Bard et al (1987, όπως αναφέρεται στο Γούτσου και 

συν. (2008)), ανήκουν σε οικογένειες που δεν έχουν χωρίσει οι γονείς, δεν 

παρουσιάζουν κανένα σωματικό πρόβλημα υγείας, και δεν έχουν στο ιστορικό τους 

συγγενείς με ψυχιατρικά προβλήματα. Αντιθέτως, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 

κακομεταχειριστεί ζώα, παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, και 

πιθανόν να είχαν υποστεί σεξουαλική βία στο παρελθόν. 

 Τέλος, παρατηρείται ότι άτομα που έχουν καταδικαστεί για βιασμό, έχουν 

διαπράξει στο παρελθόν και άλλες παραβατικότητες κυρίως τα άτομα που βρίσκονται 

στην εφηβεία. 

 H εκτίμηση των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για βιασμό, ως επί το 

πλείστον, γίνεται με την κλινική συνέντευξη, παρόλο που δεν θεωρείται αξιόπιστος 

τρόπος στις περιπτώσεις αυτές. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η συλλογή στοιχείων 

από ψυχολογικές και ιατρικές εξετάσεις, από φακέλους της αστυνομίας, τον τρόπο 

σύλληψής τους κα.  

 Η μέτρηση των παραμέτρων που αφορούν την σεξουαλική επιθετικότητα 

μπορεί να γίνει με διάφορες κλίμακες. Όπως και στην συνέντευξη, έτσι και κατά την 

χρήση των κλιμάκων, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν αξιοπιστία, μόνο όταν ο θύτης 

είναι ειλικρινής. Οι κυριότερες κλίμακες μέτρησης της σεξουαλικής επιθετικότητας 

είναι: 

1. Μέτρηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς 

• Multiphasic Sex Invehtory (Mackaronis et al., 2011) 

Η μέτρηση του εύρους των ψυχοσεξουαλικών χαρακτηριστικών μετράται με την 

κλίμακα MultiphasicSexInvehtory. Αποτελείται από 300 θέματα με απαντήσεις 

σωστό-λάθος, και υποκλίμακες που αναφέρονται σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, 

γνωσιακής διεργασίας, συμπεριφορικές καταστάσεις, και τάσεις ανειλικρίνειας. Η 

μέθοδος όμως αυτή παρουσιάζει διάφορα προβλήματα εγκυρότητας. 



 

17 

2. Clarke Sexual Questionnaire (Hansosn et al., 1991) 

Η κλίμακα Clarke Sexual Questionnaire, είναι πολύ διαδεδομένη και μετρά τις 

στάσεις απέναντι στις σεξουαλικές συμπεριφορές καθώς και την συχνότητά τους. 

Περιλαμβάνει 189 ερωτήσεις που αφορούν τον βιασμό και την συχνότητα 

παρεκκλίνουσων σεξουαλικών συμπεριφορών. 

3. Sexual Experiences Survey (Fisher, 2004) 

H κλίμακα SexualExperiencesSurvey δημιουργήθηκε για την μέτρηση στην 

κοινότητα της μη δηλωμένης σεξουαλικής επιθετικότητας. Περιλαμβάνει δώδεκα 

ερωτήσεις που απαντώνται απλά με ένα ναι ή ένα όχι και αφορούν μετρήσεις θυμού 

ενός ατόμου και άρσης της αναστολής του. 

Στοιχεία διαταραχής θεωρούνται (Παπαδάλη, Σκαρβελάκη, 2014):  

• Η έντονη, παρορμητική, μη ελέγξιμη εκδήλωση των συναισθημάτων και των 

πράξεων ενός ατόμου, όσον αφορά την εκδήλωση του γενετήσιου ένστικτου 

(περίπτωση έντονης σεξουαλικής διέγερσης).  

• Οι ακραίες σεξουαλικές προτιμήσεις που δεν μπορούν να εξωτερικευθούν 

εξαιτίας της μη κοινής αποδοχής τους από την κοινωνία, οι οποίες 

συσσωρεύονται στο άτομο και γιγαντώνονται με το πέρασμα του χρόνου 

(ψυχοσεξουαλικές διαταραχές).  

• Σοβαρές ψυχικές νόσοι όπως σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή όταν 

δεν χορηγείται φαρμακευτική αγωγή στους ασθενείς, συχνά οδηγούν σε 

σεξουαλική επιθετικότητα. 
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2.2  Μορφές  και  Τρόποι  Εκδήλωσης  της  Σεξουαλικής  

Βιαιότητας  στους  Νέους  

 

Σεξουαλικός μαζοχισμός 

 Ο σεξουαλικός μαζοχισμός αποτελεί φαινόμενο των σύγχρονων Δυτικών 

πολιτισμών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται διαχωρισμός του ψυχικού ή ηθικού 

μαζοχισμού από τον σεξουαλικό μαζοχισμό. Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

χαρακτηρίζει τον ηθικό μαζοχισμό, στον οποίο τα άτομα προσπαθούν να τιμωρήσουν 

τον εαυτό τους για πράξεις που τους προκαλούν ψυχικά προβλήματα ή αποφυγή 

επιθετικότητας απέναντι στους άλλους και κατεύθυνσή της στον εαυτό τους. Σύμφωνα 

με ερευνητές, η κατάθλιψη συνδέεται με τον ηθικό μαζοχισμό (Μπακιρτζόγλου, 2015). 

 Η ύπαρξη σχέσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον σεξουαλικό 

μαζοχισμό. Αντιθέτως ο ηθικός μαζοχισμός χαρακτηρίζεται από μοναχικότητα. Η 

σίτιση σύμφωνα με ερευνητές αποτελεί μορφή ηθικού μαζοχισμού. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, οι γυναίκες που ενώ κακοποιούνται παραμένουν 

σταθερές στην σχέση τους.  

Τα τρία κεντρικά στοιχεία του μαζοχισμού είναι (Τσιγκρής, 1996): 

o Πόνος: Ο πόνος είναι το κεντρικό σημείο του μαζοχισμού, αν και υπάρχουν 

αρκετοί μαζοχιστές που χρησιμοποιούν ελάχιστο πόνο. Οι μαζοχιστές προτιμούν 

τον πόνο και όχι τον τραυματισμό. Επίσης, φαίνεται ότι περιορίζουν τον πόνο 

στην απόκτηση σεξουαλικής ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού 

παιχνιδιού και δεν επιδιώκουν να αντλήσουν πόνο με άλλον τρόπο. 

o Η απώλεια ελέγχου: Έχει υποτεθεί ότι η ευχαρίστηση του πόνου συμβολίζει την 

απώλεια ελέγχου της κατάστασης. Η πιο γνωστή και άμεση μορφή στέρησης του 

ελέγχου είναι το δέσιμο, που για πολλούς αποτελεί κεντρικό σημείο του 

μαζοχισμού. Κεντρικό σημείο αποτελεί πάντα η αίσθηση του αβοήθητου του 

μαζοχιστή. Ο έλεγχος που ασκεί ο μαζοχιστής είναι συνήθως το μέσο με το οποίο 

βεβαιώνει την απώλεια ελέγχου που θα υποστεί, έτσι ώστε να επιτύχει τη μέγιστη 

σεξουαλική διέγερση. 

o Η ταπείνωση και το ντρόπιασμα (Humiliation, embarrassment): Ποικίλες 

εμπειρίες ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία, που συνίστανται κυρίως σε 
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δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ώστε να παράγουν συναισθήματα ντροπής, τα 

οποία συνήθως δεν ταιριάζουν με την -κατά τα άλλα- φυσιολογική ταυτότητα του 

ατόμου. Αρκετοί δείχνουν  να επιθυμούν συμβολική μετατροπή σε γυναίκα, 

φορώντας γυναικεία ρούχα ή κάνοντας δουλειές του σπιτιού. Άλλοι αρέσκονται 

να προσβάλλονται λεκτικά. 

 

Παραφιλίες που σχετίζονται με ταπείνωση του ίδου ή του/της συντρόφου 

 Το είδος αυτό παραφιλίας περιλαμβάνει δόλια τηλεφωνήματα σε γνωστή ή 

άγνωστη με περιεχόμενο ξεκάθαρα ερωτικό. Περιγράφηκαν τρεις τύποι της διαταραχής 

(Thio, 2003): (α) αυτοί που κάνουν άμεσα σεξουαλικού τύπου συζήτηση ή προτάσεις, 

(β) αυτοί που κάνουν κάποια εισαγωγή με σεξουαλικού τύπου ιστορίες ακολουθώντας 

με σεξουαλικού τύπου προτάσεις και (γ) αυτοί που χρησιμοποιούν δόλιο τρόπο 

συζητώντας αρχικά προσωπικά τους προβλήματα και καταλήγοντας σε σεξουαλικού 

τύπου προκλήσεις ή προτάσεις. Έχει προταθεί επίσης και ένας τέταρτος τύπος, που 

αφορά σε άτομα που τηλεφωνούν σε γραμμές επίλυσης κρίσεων, συζητούν προσωπικά 

προβλήματα σεξουαλικού τύπου και συγχρόνως αυνανίζονται. 

 

Ηδονοβλεψία 

 Η ηδονοβλεψία αποτελεί πράξη όπου τα άτομα παρακολουθούν ανυποψίαστους 

πολίτες να επιδίδονται σε σεξουαλική πράξη ή να είναι γυμνά με σκοπό την προσωπική 

τους διέγερση. Τις περισσότερες φορές, ο ηδονοβλεψίας δεν επιθυμεί σεξουαλική 

επαφή με το άλλο άτομο, αλλά αυνανίζεται κατά την ώρα της παρακολούθησης.  

 

Επιδειξιομανία 

 Η επιδειξιομανία συνήθως περιλαμβάνει τις τάσεις και φαντασιώσεις ατόμων 

επίδειξης των γεννητικών οργάνων σε ανυποψίαστα άτομα με αποτέλεσμα οι 

φαντασιώσεις αυτές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και δυσφορία στην προσωπική 

και εργασιακή ζωή. Οι πράξεις επιδειξιομανίας, συνήθως,  προκαλούνται από άτομα 

συνεσταλμένα και ντροπαλά. 
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2.3  Παράγοντες  που  Καθορίζουν  την  Σεξουαλική  Βιαιότητα  στους  

Νέους  

 

 Κατά τη διάρκεια της εφηβείας παρατηρείται μεγάλος βαθμός ψυχολογικής 

ανάπτυξης, καθώς τα παιδιά προσαρμόζουν την προσωπικότητά τους στην ξαφνική 

φυσική και σεξουαλική ανάπτυξη, που είναι χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου της 

ζωής. Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν συνεχή ψυχική σύγκρουση και δυσκολία να 

προσαρμοστούν στις ξαφνικές εξεγέρσεις των σεξουαλικών και επιθετικών ορμονών. 

Αυτές οι αλλαγές προκαλούν ανήλια και σύγχυση στον εσωτερικό κόσμο των εφήβου 

και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Herbert, 1996).  

 Η εφηβεία είναι επίσης μια περίοδος ανάπτυξης που κατά τη διάρκειά της 

διαταράσσεται η προηγούμενη εγκατεστημένη ισορροπία. Αυτή η διαταραχή 

εκδηλώνεται στην προσωπική και διαπροσωπική ζωή του εφήβου με τη δημιουργία 

νέου είδους σχέσεων με τον εαυτό του, το σώμα του, τους γονείς του και τους άλλους 

γύρω του (Herbert, 1996). 

o Φυσικές Αλλαγές 

 Η μεγάλη αναστάτωση της εφηβείας αρχικά προέρχεται από τις σωματικές 

αλλαγές. Η ήβη είναι η υπεύθυνη για τις θεαματικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν 

το σώμα ενός παιδιού σε σώμα ενήλικου. Σε αυτό το σύνθετο φυσιολογικό φαινόμενο 

των μεταμορφώσεων οι έφηβοι προσαρμόζονται με δυσκολία, αλλά οι περισσότεροι σε 

γενικές γραμμές τα καταφέρνουν τελικά. Το ζητούμενο σε αυτή την περίοδο είναι να 

ενσωματώσουν τις αλλαγές που θα συμβούν σε αυτό που θα αποκαλέσουν αργότερα 

στη ζωή τους «ο εαυτός μου». Είναι επίσης η στιγμή της επιβεβαίωσης της αντρικής ή 

της γυναικείας ταυτότητας. Ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει καινούρια 

συναισθήματα, όπως π.χ. την εμφάνιση σεξουαλικών επιθυμιών και ισχυρές 

παρορμήσεις, και επιπλέον να τα ελέγξει. Χρειάζεται ακόμα να μάθει τις αντιδράσεις 

που θα έχει το περιβάλλον του απέναντι σε αυτές τις αλλαγές και να αντιδράσει σε 

αυτές. Τέλος, καλείται να συνειδητοποιήσει τις επιθυμίες των άλλων και να μπει σε 

σχέσεις με το άλλο φύλο (Herbert, 1996). 

 Στην εφηβεία ο προνομιούχος «τόπος» έκφρασης των διενέξεων είναι το σώμα. 

Το εφηβικό σώμα μπορεί να εκδηλώσει έμμεσα κάποιους τύπους «σωματοποίησης», να 

γίνει δηλαδή πηγή άγχους ή αγωνίας, ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. 
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Το εφηβικό σώμα μπορεί να εκδηλώσει έμμεσα κάποιους τύπους «σωματοποίησης», να 

γίνει δηλαδή πηγή άγχους ή αγωνίας, ανάλογα, όπως π.χ. με τα τατουάζ, την 

τοξικομανία ή την απόπειρα αυτοκτονίας (Herbert, 1997). 

o Κοινωνικές Αλλαγές 

 Ο έφηβος εισέρχεται σε ένα καινούριο κοινωνικό πλαίσιο. Η συμπεριφορά του 

περιβάλλοντος του αλλάζει όπως αλλάζουν και οι προσδοκίες των άλλων απέναντι του. 

Αρχίζει να έχει νέες υπευθυνότητες, αυτές των «ενηλίκων», ενώ ταυτόχρονα άλλες 

υπευθυνότητες δεν του επιτρέπονται. Καλείται να συμπεριφερθεί σαν ενήλικος ενώ 

κρατάει ακόμα τη θέση του παιδιού (Herbert, 1997). 

 Καλείται επίσης να ενσωματωθεί σε έναν κοινωνικό ρόλο, του άντρα ή της 

γυναίκας, και να προετοιμάσει την επαγγελματική του πορεία. Οι διαπροσωπικές του 

σχέσεις εξελίσσονται, η κοινωνικοποίηση τον βοηθά στον τρόπο σκέψης και στους 

κοινωνικούς κανόνες. Η κουλτούρα, η κοινωνία, οι φίλοι αρχίζουν να έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γι’ αυτόν καθώς μεγαλώνει. Οι αντιδράσεις των φίλων εξυπηρετούν τις 

συγκρίσεις που κάνει με τον εαυτό του, ενώ μέσα του λειτουργούν ως πρότυπα 

ταύτισης. Η συμμετοχή του σε μια ομάδα, όποια κι αν είναι, του δίνει την αίσθηση ότι 

ανήκει κάπου κι αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτόν. Η κριτική των άλλων και ο τρόπος 

που τον βλέπουν τον απασχολούν, γιατί είναι και αυτό ένα μέσο για να ανακαλύψει 

«ποιος είναι» (Λοφερ, 1992). 

o Οι Ψυχολογικές και Συναισθηματικές Αλλαγές 

 Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από μια επίπονη αναζήτηση της σημασίας της ιδέας 

της προσωπικότητας, από μια αναζήτηση της ίδιας της ταυτότητας του ατόμου και 

επίσης από μια αναζήτηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας. Για να το πετύχει 

αυτό ο έφηβος επαναστατεί προς όλες τις κατευθύνσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. 

Είναι η περίοδος των μεγάλων αλλαγών. Αλλαγές στο σωματικό επίπεδο, το κοινωνικό, 

το ψυχολογικό, το συναισθηματικό και το γνωστικό. Αυτές οι αλλαγές είναι πολλές και 

γίνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, άρα δημιουργούν στρες. Οι 

περισσότεροι έφηβοι αντιμετωπίζουν αυτές τις αλλαγές θετικά, ακόμα κι αν μερικές 

φορές εκφράζονται με συγκρούσεις, φάσεις κακοκεφιάς, επιθετικές συμπεριφορές και 

παραβιάσεις των κανόνων (Herbert, 1997). 
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 Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης, εκτός 

αν συμβαίνουν πολύ συχνά, διαρκούν αρκετό καιρό και είναι το μοναδικό μέσο 

έκφρασης των εφήβων. 

 Από ψυχολογικής πλευράς, οι έφηβοι βρίσκονται συχνά σε κατάσταση 

ανισορροπίας, δείχνουν παρορμητικοί, υπερευαίσθητοι, ανυπόμονοι. Όλα τα στοιχεία 

που κάνουν αυτή την περίοδο να ονομάζεται «Κρίση της Εφηβείας». 

 Για τους ψυχαναλυτές οι έφηβοι πρέπει να αποσυνδεθούν από το πρώτο 

«αντικείμενο» αγάπης, τη μητέρα, όπως και από τα αντικείμενα αγάπης της οιδιπόδειας 

περιόδου, δηλαδή και από τους δύο γονείς. Σε αυτή την περίοδο θα ασχοληθούν με την 

αναζήτηση μιας καινούριας ταυτότητας, ο γονέας του ίδιου φύλου δε θα 

χρησιμοποιείται πλέον ως μοντέλο ταύτισης, ο έφηβος θα στρέφει την προσοχή του 

στους συνομηλίκους του. Οι σεξουαλικές και οι επιθετικές ενορμήσεις αυξάνονται την 

περίοδο της ήβης και ο έφηβος, πελαγωμένος από τις παρορμήσεις, θα βιώσει μια 

ψυχική σύγκρουση. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση θα εκδηλωθεί με αγωνία, άγχος, 

διέγερση, νευρικότητα και δυσθυμία (Herbert, 1997). 

 Ως σημαντικοί παράγοντες εκδήλωσης μιας τέτοιας ανεπιθύμητης σεξουαλικής 

επιθετικότητας, θεωρούνται (Herbert, 1996):  

• Έντονο άγχος σε περίπτωση απόρριψης από τον ερωτικό σύντροφο ή τον εν 

δυνάμει ερωτικό σύντροφο.   

• Χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης που οδηγεί το άτομο σε επιθετική έκφραση της 

σεξουαλικής του διάθεσης.  

• Όσον αφορά τους νέους πολλές φορές η συμπεριφορά αύτη απορρέει ως 

αποτέλεσμα επίδειξης της δύναμης τους στους συνομηλίκους τους.  

• Έντονη βία που υπήρχε στο οικογενειακό περιβάλλον των νέων που ασκούν τον 

ρόλο του θύτη και προβαίνουν για αυτόν τον λόγο, σε σεξουαλικές επιθέσεις 

έναντι άλλων ατόμων.  

• Αποδυναμωμένος ο ρόλος της οικογένειας σε άτομα με σεξουαλική 

επιθετικότητα. Στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων των θυτών πρόκειται για 

άτομα που δεν έχουν λάβει στήριξη και κατευθύνσεις από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον και γι’ αυτό δεν έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα ψυχικά και 



 

23 

συναισθηματικά εφόδια προκειμένου να αναπτυχθούν σωστά αργότερα στην 

ενήλικη ζωή τους.  

• Οι παραβατικές πράξεις στις οποίες οδηγούνται οι θύτες σε νεαρή ηλικία, όπως 

κλοπές, μπορούν να τους παρασύρουν και σε άλλες μορφές παραβατικής 

συμπεριφοράς, π.χ. στις σεξουαλικές επιθέσεις.  

• Λόγοι επιβεβαίωσης της ισχύος των θυτών έναντι των θυμάτων τους.  

• Η διαδικασία αντίληψης των νέων που εμφανίζουν επιθετική σεξουαλική 

συμπεριφορά είναι διαφορετική από αυτήν του κοινού ατόμου, από την 

επικρατούσα κοινωνική αντίληψη. Τα άτομα αυτά έχουν ιδιαίτερες απόψεις, 

ρατσιστικές σε πολλές περιπτώσεις και σεξιστικές όσον αφορά τον ρόλο της 

γυναίκας. Οι νέοι αυτοί επιρρίπτουν ευθύνες στις γυναίκες, ότι αυτές ευθύνονται 

για τις σεξουαλικές επιθέσεις που δέχονται από τους άντρες. Συγκεκριμένα, 

ερμηνεύουν εσφαλμένα την άρνηση των θυμάτων τους, ως αποδοχή, η οποία 

δικαιολογεί και την ακραία σεξουαλική συμπεριφορά τους.  

• Έντονες καταχρήσεις αλκοόλ, ναρκωτικών που διαταράσσουν την 

συναισθηματική ισορροπία των ατόμων, αλλοιώνουν την προσωπικότητα τους 

και καθιστούν πολύ πιθανή την εκδήλωση μιας τέτοιας ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς.  

• Έλλειψη της απαιτούμενης παιδείας των νέων ατόμων. Πολλά από αυτά τα άτομα 

δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, οπότε δεν έχουν εξελιχθεί πνευματικά και 

κοινωνικά όπως θα έπρεπε.  

• Έλλειψη της απαιτούμενης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης- εκπαίδευσης από το 

σχολείο. Το σχολείο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους νέους στο να τους 

καλλιεργήσει τον ρομαντισμό, το πνεύμα των υγιών ερωτικών σχέσεων, να 

προβάλλει τα θετικά στοιχεία τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών.  
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2.4  Χαρακτηριστικά  του  Θύτη  και  του  Θύματος  

 

Χαρακτηριστικά θυτών 

 Οι νέοι-θύτες χρησιμοποιούν την υπεροχή τους σε δύναμη και ισχύ, για να 

επιβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Διατηρούν μια θετική στάση προς την 

επιθετικότητα (Pellegrinietal., 1999) και φαίνεται να απολαμβάνουν τον έλεγχο επί των 

άλλων και την πρόκληση δεινών σε αυτούς. Η επιθετικότητά τους κατευθύνεται όχι 

μόνο κατά των συνομηλίκων τους, αλλά και κατά των άλλων ενηλίκων (Olweus, 1993). 

Καταγράφουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα άγχους και ανασφάλειας και υψηλότερα 

επίπεδα αντικοινωνικής, διασπαστικής και παρορμητικής συμπεριφοράς (Pellegrini et 

al., 1999). 

 Κάποιοι ερευνητές (Sutton, 2001) έχουν πιθανολογήσει ότι οι νέοι-θύτες έχουν 

ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, αφού μπορούν και πετυχαίνουν τους στόχους τους 

μέσα από τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των άλλων. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για 

τα υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης που καταγράφουν (Junger-Tas, van Kesteren, 1999), 

αν και τα επίπεδα αυτά είναι χαμηλότερα από ότι των αμέτοχων νέων που δεν 

εμπλέκονται σε περιστατικά επιθετικότητας (Duncan, 1999). Ωστόσο, αυτή η υψηλή 

αυτοεκτίμηση φαίνεται να αντανακλά μια επηρμένη, ναρκισσιστική άποψη για τον 

εαυτό τους (Salmivalli, 2001). 

 Οι νέοι-θύτες στερούνται ενσυναίθησης και της ικανότητας να αντιλαμβάνονται 

τον πόνο των άλλων. 

 

Χαρακτηριστικά των θυμάτων 

 Οι νέοι-θύματα είναι, συνήθως, άτομα σωματικά αδύναμα, ανασφαλή, ήσυχα 

και συνεσταλμένα. Νιώθουν αβοήθητα, όταν παρενοχλούνται, και πολλές φορές 

αντιδρούν με κλάματα (Salmivallietal., 1996), υποφέροντας αγόγγυστα ή 

επιδεικνύοντας μορφές υποταγής. Μερικές φορές προσποιούνται ότι δεν επηρεάζονται 

ή δεν αντιδρούν καθόλου (Junger-Tas, van Kesteren, 1999). Αν και ο Olweus (1993) 

δεν βρήκε άλλους σωματικούς παράγοντες κινδύνου εκφοβισμού εκτός από τη 

σωματική αδυναμία, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νέοι-θύματα εμφανίζουν σωματικές 

αποκλίσεις (π.χ., παχυσαρκία) ή άλλα φυσικά μειονεκτήματα. 
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 Οι έφηβοι-θύματα στερούνται υψηλής αυτοεκτίμησης και νιώθουν ότι δεν είναι 

ελκυστικοί. Νιώθουν δυστυχισμένοι και υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη 

(Huffman, Watson, 2001). 

 Η έλλειψη φίλων και η μοναξιά είναι, επίσης, χαρακτηριστικό των θυμάτων, 

μπορεί όμως να είναι και παράγοντες κινδύνου θυματοποίησης. Πράγματι, νέοι που 

μπορούν να υπολογίζουν σε καλούς φίλους είναι πιο προστατευμένοι έναντι 

παρενόχλησης και επιθετικότητας από ότι οι νέοι που στερούνται μιας τέτοιας 

διαπροσωπικής βοήθειας (Pellegrini et al., 1999). Όπως ισχυρίζονται οι Hodgesetal. 

(1997), αν οι νέοι έχουν φίλους, τότε είναι λιγότερο συχνά μόνοι τους και επομένως 

είναι λιγότερο διαθέσιμοι στόχοι. Επιπλέον, οι θύτες ίσως φοβηθούν το ενδεχόμενο 

αντιποίνων από τους φίλους των υποψήφιων θυμάτων τους. Σε κοινωνικό πάντως 

επίπεδο, οι νέοι-θύματα καταγράφουν, συνήθως, χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής και 

απορρίπτονται πιο συχνά από τους άλλους (Gloveretal., 2000). 

 

2.5  Επιπτώσεις  της  Σεξουαλικής  Επιθετικότητας  στους  Νέους  

 

 Οι συνέπειες της σεξουαλικής επιθετικότητας μπορεί να είναι ψυχολογικές, 

σωματικές, κοινωνικές και διανοητικές. Η περίθαλψη των γυναικών που έχουν 

υποπέσει σε βιασμό, περιλαμβάνει ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα. Η αντίδραση 

του θύματος είναι ανάλογη με την προσωπικότητά του, την ηλικία, τον πολιτισμό από 

τον οποίο προέρχεται  και το φύλο, καθώς επίσης και με την προηγούμενη σεξουαλική 

του εμπειρία (Herbert, 1997): 

o Σωματικές συνέπειες  

 Οι συνέπειες μιας σεξουαλικής βίαιης πράξης μπορεί να επιφέρουν στο θύμα 

σοκ, μόλυνση από διάφορους ιούς με κυριότερους το AIDS, την Ηπατίτιδα, και τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κα.  Επίσης, πολλές γυναίκες πριν τον βιασμό, 

όταν έχουν υποστεί κάποια επέμβαση μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές με κίνδυνο 

τη ζωή τους. 

o Ψυχολογικές συνέπειες  

 Η ψυχολογική επίπτωση από τον βιασμό είναι σημαντικός παράγοντας ο οποίος 

εμφανίζεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σωματικές ζημιές. 
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Αποτέλεσμα του ψυχολογικού τραύματος, είναι η παρουσία κατάθλιψης, οι τάσεις 

αυτοκτονίας, ο έντονος θυμός, το αίσθημα αντεκδίκησης κα. Τα άτομα μετά τον βιασμό 

αισθάνονται απέχθεια για το σώμα τους, και ενοχή. Κυρίως οι γυναίκες, νιώθουν 

άχρηστες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές 

λειτουργίες τους, ανικανότητα και απάθεια που πολλές φορές οδηγούν σε διανοητικές 

διαταραχές. 

 Πολλές φορές τα άτομα βιασμού δίνουν την εντύπωση ότι προσπαθούν να 

ξεπεράσουν το ψυχικό τραύμα, ότι αισθάνονται όλο και καλύτερα και όλα είναι υπό 

έλεγχο. Στην πραγματικότητα όμως τα περισσότερα θύματα, παρατηρείται ότι χωρίζουν 

την ζωή τους σε δύο στάδια: στο διάστημα πριν τον βιασμό και στο διάστημα μετά τον 

βιασμό, νιώθει μειονεξία και έντονο το στίγμα της κατωτερότητας. 



 

27 

Κεφάλαιο 3ο: Ελληνική Νομοθεσία 

 Σχετικά με τις ρυθμίσεις κατά της σεξουαλικής βίας στην Ελλάδα, η νομοθεσία 

της Γόρτυνος περιείχε διατάξεις που τιμωρούσαν το βιασμό ελεύθερου ή δούλου με 

χρηματικές ποινές, οι οποίες διαβαθμίζονταν ανάλογα με την κοινωνική θέση δράστη 

και θύματος. Συγκεκριμένα, τιμωρούνταν με ποινή εκατό στατήρων ο βιασμός 

ελεύθερης γυναίκας από ελεύθερο, δέκα στατήρων ο βιασμός απελεύθερης, πέντε 

δραχμών ο βιασμός «οικέα», τεσσάρων δραχμών ο βιασμός της «ενδοθιδίας» δούλης, 

εάν ήταν παρθένος, και εάν όχι, με έναν οβολό σε περίπτωση που ο βιασμός έγινε μέρα 

και δύο οβολούς εάν έγινε νύχτα. Με ποινή διακοσίων στατήρων τιμωρούνταν ο 

βιασμός ελεύθερου από δούλο, ενώ ο βιασμός οικέα από οικέα τιμωρούνταν με πέντε 

στατήρες. Η νομοθεσία της Σπάρτης δεν περιείχε διατάξεις που να τιμωρούν το βιασμό. 

Μέλημα της σπαρτιατικής κοινωνίας και νομοθεσίας ήταν η ευγονία και για το λόγο 

αυτόν υπήρχαν νόμοι που τιμωρούσαν αυτόν που παντρευόταν ή παντρευόταν αργά ή 

παντρευόταν κάποιον μη αρεστό στην πολιτεία. Στο Αττικό δίκαιο μπορεί κανείς να 

ανιχνεύσει ως έννομο αγαθό τη γενετήσια ελευθερία. Υπήρχαν διατάξεις που 

τιμωρούσαν το βιασμό, τον εξαναγκασμό σε ασέλγεια και την ακούσια απαγωγή. Η 

δίωξη αφορούσε τόσο το δράστη όσο και τους συγγενείς του. Επίσης, αφορούσε τόσο 

τους ελεύθερους όσο και τους δούλους, ενώ ο γάμος μεταξύ δράστη και θύματος έπαυε 

το αξιόποινο (Cohen, 1995).  

 Η αλλαγή που επέφερε ο Νόμος 1419/84 μετέβαλε τη νομοτεχνική φυσιογνωμία 

του εγκλήματος του βιασμού, από ειδική βαρύτερη περίπτωση εξαναγκασμού σε 

ασέλγεια, σε ενιαίο έγκλημα βιασμού, βασική μορφή του οποίου αποτελεί η 

τυποποίηση στην παρ. I του άρθρου 336 ΠΚ, ορίζοντας τα εξής: «Όποιος με σωματική 

βία ή απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαμη 

ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης, τιμωρείται με κάθειρξη», Υπάρχουν 

προτάσεις για εξάλειψη του όρου «εξώγαμη», ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως δράστης 

βιασμού και ο σύζυγος που εξαναγκάζει τον άλλον σε συνουσία (Σαρέλη, 1999). 
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Η τρέχουσα νομοθεσία κατά της γενετήσιας ελευθερίας αναφέρει: 

Βιασμός (Άρθρο 336) 

Α. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει 

άλλον σε συνουσία εξώγαμη ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης, τιμωρείται με 

κάθειρξη. 

B. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε με δύο ή περισσότερους δράστες 

που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 

 

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (Άρθρο 337) 

Α. Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις 

προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή. 

B. Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης 

παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών. 

 

Κατάχρηση σε ασέλγεια (Άρθρο 338) 

Α. Όποιος καταχράται την παραφροσύνη γυναίκας ή την από οποιαδήποτε αιτία 

προερχόμενη ανικανότητα της να αντισταθεί, για να έρθει σε εξώγαμη συνουσία μαζί 

της, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 

Β. Όποιος καταχράται τις παραπάνω καταστάσεις και ενεργεί άλλη ασελγή πράξη σε 

γυναίκα ή άνδρα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 

 

Απατηλή επίτευξη συνουσίας (Άρθρο 341) 

Όποιος επιτύχει να έλθει σε συνουσία με γυναίκα προκαλώντας ή χρησιμοποιώντας 

πλάνη, εξαιτίας της οποίας η παθούσα θεώρησε ότι η συνουσία πραγματοποιήθηκε σε 

γάμο, τιμωρείται, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
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Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια (Άρθρο 342) 

Α. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται ο ανιών εξ αγχιστείας ή ο θετός 

γονέας, που ενεργεί ασελγή πράξη με ανήλικο κατιόντα ή με το θετό τέκνο, ο επίτροπος 

ή επιμελητής ή οι κάθε είδους ανατροφείς με τον ανήλικο που έχουν στην επιμέλειά 

τους, οι δάσκαλοι ή παιδαγωγοί με τους ανήλικους μαθητές τους ή με εκείνους που 

παιδαγωγούν και οι κληρικοί με τα ανήλικα πνευματικά τους τέκνα. 

Β. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι υπηρέτες και οι συγκάτοικοι, αν ενεργήσουν 

ασελγή πράξη με ανήλικο που ανήκει στον ίδιο οικιακό κύκλο, καθώς και κάθε άλλος 

που ενεργεί ασελγή πράξη με ανήλικο που του έχουν εμπιστευτεί για να τον επιβλέπει ή 

να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. 
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Κεφάλαιο 4ο: Θεραπευτικά Προγράμματα 

Διεθνώς λειτουργούν διάφορα προγράμματα θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

σεξουαλικών παραπτωμάτων που προέρχονται κυρίως από την Αμερική, τον Καναδά, 

την Αυστραλία και την Αγγλία. Γενικά οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στους 

σεξουαλικούς δράστες διακρίνονται σε: αυτές που πραγματοποιούνται στην κοινότητα, 

δηλαδή σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία δικαστικής επιτήρησης ή 

παρακολούθησης ή έχουν μόλις αποφυλακιστεί  και σε εκείνες που πραγματοποιούνται 

μέσα στις φυλακές.  

 

Προγράμματα στην κοινότητα 

Ένα τυπικό παράδειγμα κοινοτικού προγράμματος είναι το Gracewell Program, 

ενισχυόμενο από το Lucy Faithfull Foundation, στην Αγγλία (Eldridge, Wyre 1998). 

Έχει διάρκεια 12 μήνες, πραγματοποιείται επίσης σε ομάδες, για 3 ώρες την ημέρα επί 

5 ημέρες την εβδομάδα, ενώ περιλαμβάνει και παρέμβαση στην οικογένεια. Προηγείται 

διάστημα 4 εβδομάδων εκτίμησης με ψυχομετρικά ερωτηματολόγια που διερευνούν 

ποικίλες πλευρές της προσωπικότητας και της σεξουαλικής δραστηριότητας, ενώ 

συγχρόνως παρουσιάζεται η εισαγωγική έννοια της πρόληψης υποτροπής. Ακολουθεί 

διερεύνηση σε βάθος του ατομικού προτύπου εγκλήματος και αρχίζει να 

διαμορφώνεται το συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης της υποτροπής. Στη συνέχεια, 

ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες, 

εφαρμόζονται τεχνικές ρόλου ή δίνεται σχετική εργασία για το σπίτι ή για το 

Σαββατοκύριακο. 

Σύμφωνα με την αλλαγή της νομοθεσίας το 1991 στην Αγγλία, οι σεξουαλικοί 

δράστες δικαιούνται θεραπευτικής αντιμετώπισης. Έκτοτε, πολλά κοινοτικά 

προγράμματα ξεκίνησαν να λειτουργούν υπό κρατική εποπτεία. Όπως και στις 

περισσότερες χώρες της Βόρειας Αμερικής, της Βόρειας Ευρώπης και της Αυστραλίας, 

στα κοινοτικά αυτά προγράμματα μετέχουν δράστες που είναι υπό δικαστική επιτήρηση 

ή παρακολούθηση και τη διενέργεια των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνουν οι 

αντίστοιχες υπεύθυνες υπηρεσίες. Τα προγράμματα αυτά, όπως και τα προηγούμενα, 

χρησιμοποιούν ως βασικούς θεραπευτικούς άξονες τη μείωση της άρνησης και την 

ενίσχυση της ικανότητας ανάληψης ευθύνης, την αύξηση της ικανότητας αυτοκριτικής 
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και την ενίσχυση ενσυναίσθησης προς το θύμα. Χρησιμοποιούνται επίσης οι γνωσιακές 

και συμπεριφορικές τεχνικές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μισοί περίπου από τους 

μετέχοντες, μετά από 54 ώρες θεραπείας, εμφάνισαν μείωση των παραμέτρων 

γνωσιακή διαστροφή, ενσυναίσθηση θύματος και σεξουαλική καταναγκαστικότητα, σε 

επίπεδα ανάλογα με αυτά των μη σεξουαλικών παραπτωματιών (Beckett, 1998). 

 

Προγράμματα σε κρατούμενους 

Στις ΗΠΑ υπάρχουν περί τα 140 προγράμματα αντιμετώπισης κρατουμένων για 

σεξουαλικά αδικήματα (Gordon, Hover 1998) και τα περισσότερα πραγματοποιούνται 

με τη μορφή ομαδικής θεραπείας. Κάθε θεραπευτής αναλαμβάνει 12-14 περιστατικά, 

χωρισμένα σε δύο μικρότερες ομάδες, επί 5-8 ώρες ανά εβδομάδα. Πρωταρχικοί στόχοι 

είναι: (I) η επίλυση θεμάτων ελαχιστοποίησης και η ανάληψη υπευθυνότητας, (2) ο 

προσδιορισμός του κύκλου ή της διαδικασίας που καταλήγει στο έγκλημα, (3) ο 

καθορισμός και η παρακολούθηση των ατομικών θεραπευτικών στόχων (4) η εκμάθηση 

μεθόδων πρόληψης και (5) η βοήθεια ενσωμάτωσης θεραπευτικού υλικού από άλλες 

ομάδες. Η ομάδα λαμβάνει επίσης εκπαίδευση σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως 

δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση θύματος, χειρισμός του θυμού, χειρισμός του 

άγχους, υγιεινή της σεξουαλικότητας κ.λπ. Το κάθε μέλος της ομάδας λαμβάνει, 

επιπλέον, διαπροσωπική θεραπεία, η οποία σχετίζεται κυρίως με τη διάθεση, τις φοβίες 

ή την ατομική διαδικασία εξαρτημένης σεξουαλικής διέγερσης. Περί το τέλος της 

θεραπείας αναμένεται ότι ο θεραπευόμενος θα έχει αναγνωρίσει τους παράγοντες 

εκείνους που συμβάλλουν στη διαδικασία της σεξουαλικής εγκληματικής πράξης, θα 

είναι ικανός να ανιχνεύει τις καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής και θα 

έχει μάθει δεξιότητες που θα του επιτρέπουν τη διαφυγή από τις καταστάσεις υψηλού 

κινδύνου. Η θεραπευτική αυτή παρέμβαση είναι σκόπιμο να συνεχίζεται και μετά την 

αποφυλάκιση 

Στην Αυστραλία, τα προγράμματα σε κρατούμενους σεξουαλικούς δράστες 

βασίζονται επίσης στην ομαδική δραστηριότητα και η διαπροσωπική θεραπεία είναι 

ελάχιστη. Σύμφωνα με τα προγράμματα αυτά (Hudson et al., 1998), προηγείται ένα 

διάστημα 2 εβδομάδων περίπου, κατά το οποίο γίνεται η εκτίμηση των ατόμων. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις, στις οποίες 

ταυτοποιούνται οι γενικές δεξιότητες του ατόμου, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι 
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πεποιθήσεις του. Επίσης, συμπληρώνονται αυτοαναφορικά ερωτηματολόγια που 

σχετίζονται με σεξουαλικές στάσεις και συμπεριφορές, γενική εχθρότητα ή αποδοχή 

βιαιότητας έναντι των γυναικών, συναισθηματική λειτουργικότητα, όπως άγχος ή 

κατάθλιψη, καθώς και διαπροσωπικά θέματα, όπως αυτοεκτίμηση, ερωτικές σχέσεις 

και μοναχικότητα. Τέλος, εφαρμόζεται η φαλλομετρία με στόχο την εκτίμηση των 

επιπέδων παρεκκλίνουσας σεξουαλικής διέγερσης. Ακολουθούν τα εξής στάδια 

θεραπευτικής αντιμετώπισης: (I) Κατασκευή της ομάδας και καθορισμός των στόχων: 

Πραγματοποιείται σε 6 συνεδρίες και περιλαμβάνει τον καθορισμό των κανόνων 

λειτουργίας της ομάδας και την εισαγωγή στις αρχές της πρόληψης υποτροπής. (2) 

Κατανόηση της εγκληματικής δράσης: Πραγματοποιείται σε 17 συνεδρίες και 

περιλαμβάνει την κατανόηση της αλυσίδας γεγονότων και παραγόντων που οδηγούν 

στη διάπραξη, καθώς και τον εντοπισμό διαστρεβλωμένων γνωσιών που συνεισφέρουν 

στην ολοκλήρωση της διάπραξης. (3) Επανεξάρτηση της σεξουαλικής διέγερσης: 

Πραγματοποιείται σε 6 συνεδρίες και περιλαμβάνει συμπεριφορικές τεχνικές, όπως 

συγκαλυμμένη ευαισθητοποίηση και σεξουαλική επανεξάρτηση με κατευθυνόμενο 

αυνανισμό, σε συνδυασμό με τεχνικές κορεσμού. (4) Ενσυναίσθηση θύματος: 

Απαιτούνται 12 συνεδρίες, που περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις συνέπειες στο 

θύμα. Διαβάζονται, ακούγονται ή παρουσιάζονται σε βίντεο εμπειρίες θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ συγχρόνως πραγματοποιούνται τεχνικές ρόλου, κατά 

τις οποίες ο δράστης αναλαμβάνει το ρόλο του θύματος. (5) Χειρισμός 

συναισθήματος: Απαιτούνται 12 συνεδρίες, κατά τις οποίες ανιχνεύονται 

συναισθήματα που σχετίζονται με τη διάπραξη, ταυτοποιείται η συνολική γνωσιακή-

συναισθηματική εικόνα του ατόμου και γίνεται εκπαίδευση σε γνωσιακές-

συμπεριφορικές τεχνικές. (6) Δεξιότητες σχέσεων: Ολοκληρώνεται σε 12 συνεδρίες και 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παραγόντων που αφορούν σε μια σταθερή ερωτική 

σχέση, καθώς και σε θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης και υγιεινής. (7) Πρόληψη 

υποτροπής: Ολοκληρώνεται σε 12 συνεδρίες και περιλαμβάνει την ταυτοποίηση της 

αλυσίδας που οδηγεί στη διάπραξη και την ταυτοποίηση των δεξιοτήτων που μπορούν 

να παρέμβουν ώστε να αποφευχθεί η διάπραξη. (8) Επανεκτίμηση: Διαρκεί, όπως και η 

αρχική εκτίμηση, 2 εβδομάδες και περιλαμβάνει επαναχορήγηση των ψυχομετρικών 

ερωτηματολογίων και φαλλομετρία 
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Κεφάλαιο 5ο: Ερευνητικό Μέρος 

5.1  Σκοπός  και  Στόχοι  της  Έρευνας  

 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη του προβλήματος της 

σεξουαλικής επιθετικότητας στους νέους, καθώς το φαινόμενο αυτό αποτελεί 

κοινωνικό πρόβλημα με ιδιαίτερη κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό αφορά τόσο το ανδρικό όσο και το 

γυναικείο φύλο, τα οποία υφίστανται την σεξουαλική επιθετικότητα εξίσου έντονα, 

καθώς είναι σημείο των καιρών η εξίσωση των δύο φύλων ακόμα και στο επίπεδο της 

σεξουαλικής επιθετικότητας έως και το σημείο της παρενόχλησης. Η παρούσα εργασία 

εστιάζει, εκτός από την ανάδειξη, και στην επισήμανση της θυματοποίησης των νέων 

ανδρών και γυναικών, όπως και στους παράγοντες που συμβάλλουν στην έξαρση του 

φαινομένου.  

Οι στόχοι που ευελπιστεί η παρούσα εργασία να πετύχει είναι οι παρακάτω: 

• Να εκτιμηθεί η συχνότητα εμφάνισης της σεξουαλικής επιθετικότητας στους νέους, 

αλλά και κατά την παιδική ηλικία. 

• Να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νέων σχετικά με τη σεξουαλική 

επιθετικότητα. 

• Να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών 

των νέων και των συμπεριφορών σεξουαλικής επιθετικότητας. 

 

5 .2  Ερευνητικά  Ερωτήματα  και  Υποθέσεις  της  Έρευνας  

 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει στην παρούσα εργασία είναι τα 

παρακάτω:  

• Ποιο είναι το ποσοστό συχνότητας σεξουαλικής επίθεσης σε νέες γυναίκες;  

• Ποιο είναι το ποσοστό συχνότητας σεξουαλικών επιθέσεων νέων ατόμων τα 

οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή κάνουν χρήση ναρκωτικών 

ουσιών;  
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• Ποιο είναι το ποσοστό συχνότητας που ένα άτομο το οποίο έχει δεχθεί 

σεξουαλική επίθεση, απευθύνεται σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιο γνωστό του;  

 Οι υποθέσεις της παρούσας εργασίας, τις οποίες θέτουμε, είναι οι παρακάτω:  

• Οι νέες γυναίκες δέχονται συχνότερα σεξουαλική επίθεση συγκριτικά με τους 

άντρες.  

• Η συχνή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από νέα άτομα έχει μεγάλη σχέση με 

τις σεξουαλικές επιθέσεις. 

• Τα άτομα που κατέχουν θέση ισχύος ή ασκούν εξουσία στον επαγγελματικό 

κυρίως χώρο, προβαίνουν συχνότερα σε σεξουαλικές επιθέσεις και πράξεις 

σεξουαλικού εξαναγκασμού. 

 

5.3  Μεθοδολογία  

 

5.3.1 Δειγματοληψία και συμμετέχοντες 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η επιλογή 

δείγματος ευκολίας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη τεχνική δημιουργείται ένα είδος 

εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε αυτό όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι και 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν.  

Μελετήθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίου 100 άτομα, άντρες και γυναίκες 

οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα που τους τέθηκαν. Μελετήθηκαν 50 νέοι, ηλικίας 

18 έως 30 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο και άλλοι 50 στην Ελλάδα. Τα 50 

από τα 100 άτομα αποτέλεσαν τη μια ομάδα έρευνας, δηλαδή τα 25 άτομα στην Κύπρο 

και τα 25 άτομα στην Ελλάδα.  

 

5.3.2 Η παρέμβαση 

 

5.3.2.1 Δομή και περιεχόμενο της παρέμβασης 

1η βδομάδα: Στάλθηκε το μήνυμα → «Όταν μια γυναίκα δεν επιθυμεί σεξουαλική 

πράξη με τον σύντροφο/ σύζυγο της, τότε αυτός θα πρέπει να το αποδεχτεί».  
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2η βδομάδα: Στάλθηκε το μήνυμα → «H σεξουαλική βία σε ανήλικους ή ενήλικους 

είναι παράνομη και ανήθικη και διώκεται ποινικά». 

 

3η βδομάδα: Στάλθηκε το μήνυμα →«H υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση 

ναρκωτικών βοηθούν στην αύξηση του φαινομένου της σεξουαλικής επιθετικότητας 

κυρίως στους νέους».  

 

4η βδομάδα: Είχε σταλεί ηλεκτρονικά την εικόνα με το αντίστοιχο μήνυμα → «Όταν οι 

άντρες δεν παίρνουν το «Όχι» σαν απάντηση».  

 

 Επίσης, υπήρχε άλλη μια ομάδα συμμετεχόντων δηλαδή τα υπόλοιπα 50 άτομα, 

25 στην Κύπρο και 25 στην Ελλάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά, στην οποία όμως δεν 

δόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και απλά απάντησαν απευθείας στα ερωτήματα που  

τους τέθηκαν.  

 

5.3.2.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης της παρέμβασης 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους νέους προσωπικά ή 

ηλεκτρονικά, ενώ μέσω email, facebook και μηνυμάτων στάλθηκαν τα ενημερωτικά 

φυλλάδια και τα μηνύματα για ευαισθητοποίηση. Στη συνέχεια συγκρίναμε τα 

αποτελέσματα των δυο ομάδων ώστε να δούμε εάν υπήρχε διαφορά λόγω της 

ενημέρωσης πάνω στο θέμα ή αν τα άτομα που δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί κράτησαν 

σταθερή άποψη ή άλλαξαν την άποψη τους μέσω ευαισθητοποίησης από άλλα μέσα πχ. 

ΜΜΕ.  
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5.3.3 Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι 

δομημένο. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες 

απαντήσεις με την ίδια ακριβώς σειρά. Το δομημένο ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει ένα 

υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας, καθώς στην περίπτωση που εντίθεντο διαφορετικές 

ερωτήσεις, θα ήταν πολύ δύσκολη η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η αξιόπιστη 

ανάλυση των δεδομένων (Clark-Carter, 2004). 

 Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν άτομα 18 έως 30 ετών, σε ερωτήματα που 

σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

Α) καταγραφή των ατομικών προσωπικών τους χαρακτηριστικών όπως ηλικία, φύλο, 

εθνικότητα, τόπος διαμονής, τόπος καταγωγής καθώς και το αν έχουν ή όχι 

σεξουαλικές επαφές ή όχι με το άλλο φύλο. 

Β) την θυματοποίηση, το εάν δηλαδή έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και το πώς έχουν ενεργήσει στην συνέχεια. Απαιτήθηκε ή όχι η 

επίσκεψη σε κάποιον ειδικό που τους παρείχε συμβουλές και υποστήριξη;  

Γ) τον σεξουαλικό εξαναγκασμό, το αν έχουν προβεί σε κάποιον τέτοιο, εάν έχουν 

δηλαδή εξαναγκάσει ένα άτομο, ενάντια στην θέληση του να έρθει σε ερωτική επαφή 

με τους ίδιους. 

Δ) τις απόψεις τους σχετικά με το αν υπάρχει σεξουαλική επιθετικότητα στους νέους, 

αν θεωρούν ότι η κατανάλωση ουσιών σχετίζεται με αυτήν, όπως και τις απόψεις τους 

για την θέση που καλείται να αναπτύσσει η γυναίκα και ο άντρας σε τέτοιου είδους 

φαινόμενα. 

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα Likert (κλίμακα αθροιστικής 

βαθμολόγησης), η οποία είναι μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς 

κυμαινόμενη από 0 έως 5 βαθμίδες και υποδηλώνουν αντίστοιχα διαφορετικό βαθμό 

ικανοποίησης ή μη ικανοποίησης.  

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ύπαρξη 

προκατάληψης στην παρούσα έρευνα, ο ερευνητής ακολούθησε τις κατευθυντήριες 

γραμμές, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία δηλαδή δεν υπήρχε παρέμβαση κατά τη 

διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες ενώ οι 
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ερωτήσεις ήταν ουδέτερα διατυπωμένες χωρίς να έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν κάποια 

συγκεκριμένη απάντηση  (Groves et al., 2004; Seidman, 2006). 

Από την ανάλυση αξιοπιστίας προέκυψε ότι το εργαλείο έχει ικανοποιητική 

αξιοπιστία (α=0.798). 

 

5.3.4 Μεθοδολογία ανάλυσης 

 Για την ανάλυση των στοιχειών που προέκυψαν από την έρευνα,  

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Παράχθηκαν περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία για όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου όπως πχ, σχετικές συχνότητες 

και περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση.  

Πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις (correlation) μεταξύ των 

κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων και διαφόρων άλλων μεταβλητών. H παραπάνω 

ανάλυση βοήθησε να δούμε τις συσχετίσεις και την επίδραση που έχουν τα 

κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία πάνω σε άλλες μεταβλητές και παραμέτρους. 

Εφαρμόστηκε ακόμη το τεστ στατιστικής σημαντικότητας, γνωστό ως chi-square test.  

Όταν αυτή η μεταβλητή παίρνει τιμές κοντά στο μηδέν τόσο πιο σημαντική 

είναι η σχέση, άρα και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, ενώ όταν είναι κοντά 

στην μονάδα δεν είναι στατιστικά σημαντική σχέση. Τέλος, το ερωτηματολόγιο 

εξετάστηκε για την αξιοπιστία του με τη μέθοδο cronbach’s alpha.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για κάθε ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα 

(ομάδα ελέγχου και πειραματική ομάδα).  

 Στη συνέχεια με χρήση κατάλληλων στατιστικών ελέγχων θα ελέγχθηκε τόσο η 

επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών όσο και της παρέμβασης στις απόψεις 

των συμμετεχόντων. Λόγω της φύσης των δεδομένων (κλίμακας Likert) θα 

χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικές διαδικασίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι 

μη παραμετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney για ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Επίσης, θα 

χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε περιπτώσεις δύο κατηγορικών 

μεταβλητών.  

 Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας 

ορίσθηκε η τιμή α=0.05. 
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5 .4  Αποτελέσματα  

 

Στο τελευταίο μέρος του ερευνητικού κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Αρχικά παρουσιάζονται τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και εν συνέχεια δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία 

στις απαντήσεις ανά ενότητα του ερωτηματολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

ευρήματα για το αν οι νέες γυναίκες δέχονται συχνότερα σεξουαλική επίθεση 

συγκριτικά με τους άντρες, για το αν η συχνή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από νέα 

άτομα έχει μεγάλη σχέση με τις σεξουαλικές επιθέσεις, για το αν τα άτομα που 

κατέχουν θέση ισχύος ή ασκούν εξουσία στον επαγγελματικό κυρίως χώρο, προβαίνουν 

συχνότερα σε σεξουαλικές επιθέσεις και πράξεις σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τέλος 

δίνονται οι διαφοροποιήσεις των απόψεων των ατόμων στα οποία θα έγινε παρέμβαση 

σε σύγκριση με τα άτομα που δεν έγινε παρέμβαση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

τόσο συνολικά για τους 100 συμμετέχοντες όσο και ξεχωριστά για το σύνολο του 

δείγματος από την Κύπρο και ξεχωριστά για το σύνολο του δείγματος από την Ελλάδα.  

 

5.4.1 Ανάλυση στο σύνολο του  δείγματος 

5.4.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα εκ των οποίων 50 ήταν στην 

ομάδα ελέγχου και 50 στην ομάδα παρέμβασης. Από το σύνολο των ατόμων που 

συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου το 74% (Ν=37) ήταν γυναίκες και το 26% (Ν=13) 

ήταν άντρες. Ισοδύναμα ποσοστά παρατηρήθηκαν και στην ομάδα παρέμβασης καθώς 

το 64% (Ν=32) ήταν γυναίκες και το 36% (Ν=18) ήταν άντρες (Διάγραμμα 1).  
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Διάγραμμα  1 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το φύλο στις δύο ομάδες 

Από το Διάγραμμα 2 παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου το 51% (Ν=26) ήταν 

ηλικίας 24 έως 30 ετών και το 49% (Ν=24) ήταν ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Ενώ στην 

ομάδα παρέμβασης το 57% (Ν=29) ήταν άτομα ηλικίας από 18 έως 24 ετών και το 43% 

(Ν=21) ήταν από 24 έως 30 ετών.   

 

Διάγραμμα  2 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία στις δύο ομάδες 
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Από το Διάγραμμα 3 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 50% (Ν=25) ήταν από την 

Ελλάδα και το 50% (Ν=25) ήταν από την Κύπρο. Παρόμοια στην ομάδα παρέμβασης 

το 50% (Ν=25) ήταν από την Κύπρο και το 50% (Ν=25) ήταν από την Ελλάδα.   

 
Διάγραμμα  3 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για τον τόπο διαμονής δύο 

ομάδες 

 

 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων (Διάγραμμα 4) 

παρατηρήθηκε ότι το 44% (Ν=2) ήταν σε σχέση κατά την χρονική περίοδο που 

διεξήχθη η έρευνα, το 36% (Ν=18) ήταν έγγαμοι και το 18% (Ν=9) ήταν άγαμοι. 

Παρόμοια στην ομάδα παρέμβασης το 38% (Ν=19) ήταν άγαμοι, το 32% (Ν=16) ήταν 

έγγαμοι και το 28% (Ν=14) ήταν σε σχέση. 
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Διάγραμμα  4 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την οικογενειακή 

κατάσταση στις δύο ομάδες 

 

 Επιπρόσθετα, από το Διάγραμμα 5 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 42% 

(Ν=21) ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, το 26% (Ν=13) ήταν απόφοιτοι 

Τεχνικής Σχολής και το 20% (Ν=10) ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Στη ομάδα παρέμβασης 

το 32% (Ν=16) ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, το 24% (Ν=12) ήταν 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και το 22% (Ν=11) ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου.  
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Διάγραμμα  5 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το επίπεδο σπουδών στις 

δύο ομάδες 

 

 Τέλος, από το Διάγραμμα 6 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 42% (Ν=21) 

ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 26% (Ν=13) ήταν άνεργοι και το 16% (Ν=8) ήταν 

φοιτητές. Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης καθώς το 39% 

(Ν=20) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 25% (Ν=12) ήταν φοιτητές και το 25% (Ν=13) 

ήταν άνεργοι. 
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Διάγραμμα  6 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την επαγγελματική 

κατάσταση στις δύο ομάδες 

 

5.4.1.2 Στοιχεία για τις σεξουαλικές προτιμήσεις 

 Στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου δίνονται τα αποτελέσματα που 

αφορούν κάποια στοιχεία για την σεξουαλικότητα των συμμετεχόντων. Από το 

Διάγραμμα 7 παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου το 49% (Ν=24) είχε πρώτη φορά 

σεξουαλική επαφή σε ηλικία 15 με 17 ετών και το 34% (Ν=15) είχε πρώτη φορά 

σεξουαλική επαφή σε ηλικία άνω των 18 ετών. Επίσης, από το Διάγραμμα 7 

παρατηρούμε ότι στην ομάδα παρέμβασης το 46% (Ν=23) είχε πρώτη φορά 

σεξουαλική επαφή σε ηλικία 15 με 17 ετών και το 31% (Ν=15) είχε πρώτη φορά 

σεξουαλική επαφή σε ηλικία άνω των 18 ετών.  
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Διάγραμμα  7 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία πρώτης 

σεξουαλικής επαφής στις δύο ομάδες 

 

 Ενώ στο Διάγραμμα 8 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν το αn βρίσκονται σε 

σχέση αυτή την περίοδο. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου 

το 81% (Ν=40) βρισκόταν σε σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ το 19% (Ν=10) 

δεν είχε σχέση. Επίσης, παρατηρούμε ότι στην ομάδα παρέμβασης το 77% (Ν=39) 

βρισκόταν σε σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ το 23% (Ν=11) δεν είχε σχέση.  
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Διάγραμμα  8 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν σχέση αυτήν 

την περίοδο στις δύο ομάδες 

 

5.4.1.3 Απόψεις για την σεξουαλική επιθετικότητα 

 Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων για 

την σεξουαλική επιθετικότητα. Από τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας θα απαντηθεί 

ένα από τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Δηλαδή κατά πόσο τα άτομα 

στην ομάδα ελέγχου και τα άτομα παρέμβασης έχουν τις ίδιες απόψεις όσον αφορά την 

σεξουαλική επιθετικότητα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 1. Από την ανάλυση μέσω 

του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις). 

 Αναλυτικότερα, από την ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα άτομα της ομάδας 

ελέγχου (ο.ε.) όσο και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης (ο.π.) διαφωνούν έντονα με το 

ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας (ο.ε.: μ.τ. 0.50, τ.α. 0.69, ο.π.: μ.τ.0.54, τ.α. 0.68). Επίσης τα άτομα και στις 

δύο ομάδες διαφωνούν έντονα με το ότι οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους (ο.ε.: μ.τ. 0.85, τ.α. 0.74, ο.π.: μ.τ.1.03, τ.α. 0.69), με 
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το ότι όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί 

να συγκρατηθεί  παρά τη θέλησή της (ο.ε.: μ.τ. 0.58, τ.α. 0.62, ο.π.: μ.τ.0.61, τ.α. 0.60), 

με το ότι όταν ο/η σύντροφός τους τους αγαπάει, αυτοί θα πρέπει να ικανοποιούν την 

ερωτική τους επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχουν έντονη την επιθυμία εκείνη τη στιγμή. 

(ο.ε.: μ.τ. 0.60, τ.α. 0.60, ο.π.: μ.τ.0.60, τ.α. 0.64), με το ότι όταν ένα ζευγάρι έχει 

ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή 

με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (ο.ε.: μ.τ. 0.77, τ.α. 0.72, ο.π.: μ.τ.0.78, τ.α. 0.70) 

και με το ότι οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε ότι έχουν παρενοχληθεί 

σεξουαλικά (ο.ε.: μ.τ. 0.83, τ.α. 0.84, ο.π.: μ.τ.0.86, τ.α. 0.83). 

 Από την ανάλυση επίσης προκύπτει ότι φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με το ότι αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε 

μπορεί να έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ (ο.ε.: μ.τ. 

2.27, τ.α. 0.60, ο.π.: μ.τ. 2.19, τ.α. 0.71) ενώ σε κάποια βαθμό φαίνεται να συμφωνούν 

με το ότι ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι (ο.ε.: μ.τ. 1.68, τ.α. 0.95, ο.π.: μ.τ. 1.69, τ.α. 0.91). 

Τέλος παρατηρούμε ότι για το σύνολο της σεξουαλικής επιθετικότητας υπάρχει 

απόρριψη της επιθετικότητας καθώς η μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της 

επιθετικότητας είναι ίση με 12.04 (τ.α. 4.29) στο δείγμα της ομάδας ελέγχου και 12.39 

(τ.α. 3.72) στο δείγμα της ομάδας παρέμβασης. 

Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και στις δύο ομάδες δεν υπάρχει αποδοχή της 

επιθετικότητας αν αναλογιστούμε ότι η κλίμακα μπορεί να πάρει τιμές από το 12 

(καθόλου) έως το 48 (πάρα πολύ). 
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Πίνακας 1 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για την σεξουαλική επιθετικότητα (0=Διαφωνώ έντονα, 

4=Συμφωνώ έντονα) 

 

Ομάδα 

Ομάδα ελέγχου 
Ομάδα 

παρέμβασης 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλισ

η (τ.α.) 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ) 

Τυπι

κή 

απόκ

λιση 

(τ.α.) 

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια 

γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας. 
,50 ,69 ,54 ,68 

Οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους. 
,85 ,74 1,03 ,69 

Ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη 

συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι 
1,68 ,95 1,69 ,91 

Η ύπαρξη αντίστασης από τη γυναίκα θα 

πρέπει να είναι ο κύριος παράγοντας που 

να καθορίζει κατά πόσο αυτό που έγινε 

ήταν βιασμός 

1,30 ,98 1,47 ,92 

Εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο 

εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν 

να μην ήταν βιασμός. 
1,01 ,96 1,13 ,94 

Οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν 

λένε ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά. 
,83 ,84 ,86 ,83 

Αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του 

φίλου της μετά από έξοδο, τότε αυτό 

σημαίνει ότι θα δώσει τη συγκατάθεση της 

για σεξουαλική επαφή. 

1,05 ,82 1,17 ,87 

Αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε 

απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να 

έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη 

συγκατάθεση της στο σεξ. 

2,27 ,60 2,19 ,71 

Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί 

να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό 

του όποτε το επιθυμεί 

,77 ,72 ,78 ,70 



 

48 

Ένας άνδρας δικαιολογείται να 

ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή αν η 

κοπέλα του συμφώνησε αρχικά αλλά 

άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. 

,87 ,66 ,82 ,63 

Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει 

αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην 

μπορεί να συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή 

της 

,58 ,62 ,61 ,60 

Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ 

θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη 

την επιθυμία  τη στιγμή. 

,60 ,60 ,65 ,64 

Σεξουαλική επιθετικότητα 12.04 4.29 12.39 3.72 

 

 Στη συνέχεια ανεξάρτητα από την ομάδα (ελέγχου ή παρέμβασης) ελέγχθηκε αν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν στην άποψη των συμμετεχόντων για την 

σεξουαλική επιθετικότητα.  

 Στο Διάγραμμα 9 δίνονται τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση με τον έλεγχο Mann-Whitney για την διαφοροποίηση των απόψεων ως προς 

το φύλο. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι γυναίκες διαφωνούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σύγκριση με τους άντρες στο ότι: 

❖ Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας (p=0.000<0.05) 

❖ Οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους 

(p=0.003<0.05). 

❖ Εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να 

μην ήταν βιασμός (p=0.003<0.05). 

❖ Οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά 

(p=0.000<0.05). 

❖ Αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του φίλου της μετά από έξοδο, τότε αυτό 

σημαίνει ότι θα δώσει τη συγκατάθεση της για σεξουαλική επαφή (p=0.002<0.05). 
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❖ Αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να 

έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ (p=0.001<0.05). 

❖ Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί 

να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (p=0.000<0.05) 

❖ Ένας άνδρας δικαιολογείται να ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα 

του συμφώνησε αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή (p=0.000<0.05). 

❖ Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί 

να συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή της (p=0.000<0.05) 

❖ Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την επιθυμία  τη στιγμή (p=0.000<0.05). 

 
Διάγραμμα  9 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς το φύλο 
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 Στο Διάγραμμα 10 δίνονται τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση με τον έλεγχο Kruskal-Wallis για την διαφοροποίηση των απόψεων ως 

προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

τα άτομα που είναι απόφοιτοι Δημοτικού συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι 

εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την επιθυμία εκείνη τη στιγμή (p=0.000<0.05), 

ενώ όσοι είναι απόφοιτοι Δημοτικού και Γυμνασίου φαίνεται να διαφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό με το ότι ένας άνδρας δικαιολογείται να ολοκληρώσει τη 

σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα του συμφώνησε αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την 

τελευταία στιγμή (p=0.002<0.05) όπως και με τι ότι εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό 

δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να μην ήταν βιασμός (p=0.002<0.05) και 

με το ότι ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι (p=0.000<0.05). 

 

 
Διάγραμμα  10 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς το επίπεδο σπουδών  
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5.4.1.4 Θυματοποίηση 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα είχαν στο παρελθόν πέσει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού. 

Τα αποτελέσματα δίνονται στο σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο 

διαχωρισμός στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  

 Από το Διάγραμμα 11 παρατηρούμε ότι μόλις το 16% (Ν=16) των 

συμμετεχόντων ήταν θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους έτη ο οποίος 

δεν ολοκληρώθηκε.  

 

 
 

Διάγραμμα  11 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη χωρίς να 

ολοκληρωθεί  

 

 Από το Διάγραμμα 12 παρατηρούμε ότι από τους 100 συμμετέχοντες κανείς δεν 

ήτα θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 του έτη ο οποίος ολοκληρώθηκε.  
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Διάγραμμα  12 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη η οποία 

ολοκληρώθηκε  

 

 Ενώ όσον αφορά αν έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσής από το 

Διάγραμμα 13 παρατηρούμε ότι από το 2,02% (Ν=2) των συμμετεχόντων ήταν θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης κάποια στιγμή στη ζωή τους.  
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Διάγραμμα  13 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν πέσει 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης  

 

 Τέλος, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτει ότι κανέναν από τα 2 

άτομα που δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης δεν 

απευθύνθηκαν σε κάποιον ειδικό.    

 Στη συνέχεια έγινε διαχωρισμός των απαντήσεων ανάλογα με το φύλο των 

συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 2. Από τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 2 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ2 προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών εμφάνισης φαινομένων 

σεξουαλικού εξαναγκασμού χωρίς ολοκλήρωση στις γυναίκες σε σύγκριση με τους 

άντρες (p=0.001<0.05). Αναλυτικότερα προέκυψε ότι από το σύνολο των γυναικών 

15γυναίκες έπεσαν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους έτη χωρίς αυτός 

να ολοκληρωθεί ενώ από τους άντρες παρατηρήθηκε μόνο μια περίπτωση. 

 Όμοια παρατηρήθηκε ότι 2 γυναίκες έπεσαν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

ενώ από τους άντρες δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση. Από τον έλεγχο Χ2 

προέκυψε ότι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0.021<0.05) και μπορούμε να 
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πούμε ότι οι γυναίκες πέφτουν πιο συχνά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους 

άντρες.  

 

Πίνακας 2 Περιγραφικά στοιχεία για την θυματοποίηση ως προς το φύλο  

 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Πριν από τα 17 έτη 

προσπάθησε κάποιος να 

σας εξαναγκάσει  

σεξουαλική πράξη με 

χρήση απειλών ή 

σωματικής δύναμης, αλλά 

χωρίς να ολοκληρωθεί 

Όχι 68 98,6% 116 83,2% 

Ναί 1 1,4% 15 16,8% 

Πριν από την ηλικία των 

17 ετών σας εξανάγκασε 

κάποιος σε σεξουαλική 

πράξη με χρήση απειλών, 

ή σωματικής δύναμης, η 

οποία ολοκληρώθηκε; 

Όχι 69 100,0% 131 100% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε ποτέ εξαναγκάσει 

κάποιον/α σε σεξουαλική 

επαφή; 

Όχι 69 100,0% 131 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε υπάρξει θύμα 

σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

Όχι 69 100,0% 127 96,2% 

Ναί 0 0,0% 2 3,8% 

 

5.4.1.5  Θύτες σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύτες κάποιας μορφής 

σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 3 στο σύνολο του 

δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα παρέμβασης και 

στην ομάδα ελέγχου.  

 Από τον Πίνακα 3 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες δεν 

θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού σε οποιαδήποτε μορφή 

του (μέση τιμή από 0.04 έως 0.39 σε όλες τις περιπτώσεις). Από την μέση τιμή στην 



 

55 

συνολική κλίμακα για το αν έχουν υπάρξει θύτες (μ.τ. 2.03, τ.α. 10.93) μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού 

εξαναγκασμού βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος των τιμών μπορεί να είναι από 0 

έως 120.  

 

Πίνακας 3 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού 

(0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Έχω απειλήσει ότι θα εγκατέλειπα κάποιον/α ή θα 

άλλαζαν τα συναισθήματα μου για αυτόν/ήν αν δεν 

δεχόταν να κάνει σεξ μαζί μου 

,27 ,89 

Έχω μεθύσει κάποιον/α για να κάνω σεξ μαζί του/της ,15 ,70 

Είπα σε κάποιον/α ότι ήθελα να μπω στο διαμέρισμα 

του/της για να τον/την φέρω εκεί που ήθελα. 
,28 ,91 

Έχω προειδοποιήσει κάποιον/α ότι θα πληγωνόταν αν μου 

αντιστεκόταν, με στόχο να χαλαρώσει και να το 

απολαύσει 

,13 ,59 

Έχω δώσει σε κάποιον/α ναρκωτικές ουσίες για να είναι 

λιγότερο ικανός/ή να μου αντισταθεί. 
,05 ,44 

Έχω πει σε κάποιο/α με τον/την  οποία βρισκόμουν στην 

αρχή ερωτικής επαφής ότι δεν μπορούσε να σταματήσει 

και να με αφήσει ερεθισμένο/η 

,39 1,01 

Έχω βρίσει ή σπάσει κάποιο αντικείμενο για να δείξω σε 

κάποιον/α ότι δεν θα πρέπει να με θυμώσει 
,23 ,81 

Έχω φέρει κάποιον/α στο σπίτι μου έπειτα από ραντεβού 

και τον/την ανάγκασα να κάνει σεξ μαζί μου 
,13 ,77 

Έχω πει σε κάποιον/α με τον/την οποία έβγαινα ότι θα 

έβρισκα κάποιον/α άλλο/η να κάνω σεξ αν δεν δεχόταν 

εκείνος/η να το κάνει. 

,24 ,89 

Έχω κάνει κάποιον/α να ηρεμήσει με ένα ή δύο χαστούκια 

όταν έγινε υστερικός/ή στην προσπάθεια μου να κάνω σεξ 

μαζί του/της 

,18 ,92 

Έχω υποσχεθεί σε κάποιον/α ότι δεν θα του/της κάνω 

κακό αν έκανε όλα αυτά που θα του/της έλεγα 
,07 ,49 
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Έχω μιλήσει άσχημα και έχω σπρώξει κάποιον/α όταν δεν 

ενέδωσε στην σεξουαλική μου επιθυμία 
,09 ,54 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου και με 

κάποιους φίλους/ες μου 
,06 ,48 

Έχω μυήσει κάποιον/α σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνεται υποχρεωμένος/η να εκτελεί τις σεξουαλικές 

μου επιθυμίες 

,03 ,42 

Έχω χτυπήσει ελαφρώς κάποιον/α για να του/της δώσω να 

καταλάβει αυτό που ήθελα να κάνει. 
,11 ,68 

Έχω ρίξει κάτω κάποιον/α και του/της έβγαλα ή του/της 

έσκισα τα ρούχα όταν δεν συνεργάστηκε. 
,04 ,44 

Έχω αρπάξει σφιχτά κάποιον/α και τον/την αγριοκοίταξα 

όταν δεν απαντούσε στις σεξουαλικές μου επιθυμίες 
,11 ,65 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου ενώ 

ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η 
,10 ,55 

Έχω φιλήσει ή αγγίξει το/τη σύντροφό μου χωρίς να  το 

θέλει. 
,34 1,04 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς να το θέλει. ,17 ,60 

Θύτες 2.03 10.96 

 

 Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 

 

5.4.1.6 Θύματα σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύματα κάποιας μορφής 

σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 4 στο σύνολο του 

δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα παρέμβασης και 

στην ομάδα ελέγχου.  
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 Από τον Πίνακα 4 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες δεν 

θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού σε οποιαδήποτε μορφή 

του (μέση τιμή από 0.04 έως 0.39 σε όλες τις περιπτώσεις). 

Από την μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της θυματοποίησης (μ.τ. 5.01, τ.α. 12.09) 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν υπάρξει θύματα σε 

πολύ μικρό βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος των τιμών μπορεί να είναι από 0 έως 

126.  

 

Πίνακας 4 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

(0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω απειληθεί από κάποιον/α ότι θα με 

εγκαταλείψει ή θα άλλαζαν τα συναισθήματα 

του/της για μένα αν δεν δεχόμουν να κάνω σεξ 

μαζί του/της 

,36 ,89 

Με έχει μεθύσει κάποιος/α για να κάνω σεξ 

μαζί του/της. 
,19 ,67 

Μου έχει προτείνει κάποιος/α αν ήθελα να μπω 

στο διαμέρισμα του/της με σκοπό να με 

παρασύρει ερωτικά 

,59 1,13 

Με έχει προειδοποιήσει κάποιος/α ότι θα 

πληγωνόμουν αν του/της αντιστεκόμουν, με 

στόχο να χαλαρώσω και να το απολαύσω 

,13 ,61 

Μου έχει δώσει κάποιος/α ναρκωτικές ουσίες 

για να είμαι λιγότερο ικανός/ή να του/της 

αντισταθώ 

,00 ,00 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

βρισκόμουν στην αρχή ερωτικής επαφής ότι 

δεν μπορούσα να σταματήσω 

,30 ,78 

Με έχει βρίσει κάποιος/α ή έχει σπάσει κάποιο 

αντικείμενο για να μου δείξει ότι δεν θα πρέπει 

να τον/την θυμώσω. 

,35 1,20 

Έχω πάει στο σπίτι κάποιου/ας έπειτα από ,07 ,39 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

ραντεβού και με ανάγκασε να κάνω σεξ μαζί 

του/της 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

έβγαινα ότι θα έβρισκε κάποια/ον άλλη/ον να 

κάνει σεξ, αν δε δεχόμουν εγώ να το κάνω 

,35 ,90 

Με έχει κάνει κάποιος/α να ηρεμήσω με ένα ή 

δύο χαστούκια όταν έγινα υστερικός/ή στην 

προσπάθεια του/της να κάνει σεξ μαζί μου 

,15 ,60 

Μου έχει υποσχεθεί κάποιος/α ότι δεν θα μου 

κάνει κακό αν έκανα όλα αυτά που θα μου 

ζητούσε. 

,09 ,40 

Μου έχει μιλήσει άσχημα κάποιος/α και με έχει 

σπρώξει, όταν δεν ενέδωσα στην σεξουαλική 

του/της επιθυμία 

,24 ,80 

Έχω εξαναγκαστεί να κάνω σεξ με κάποιον/α 

και με κάποιους φίλους του/της. 
,02 ,28 

Με έχουν μυήσει σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνομαι υποχρεωμένος/η να εκτελέσω τις 

σεξουαλικές τους επιθυμίες 

,00 ,00 

Έχω χτυπηθεί ελαφρώς από κάποιον/α για να 

μου δώσει να καταλάβω αυτό που ήθελε να 

κάνω. 

,27 1,01 

Με έχει ρίξει κάτω κάποιος/α και μου έβγαλε ή 

μου  έσκισε τα ρούχα όταν δεν ενέδωσα στη 

σεξουαλική του/της επιθυμία. 

,04 ,44 

Με έχει αρπάξει κάποιος/α σφιχτά και με 

αγριοκοίταξε όταν δεν απαντούσα στις 

σεξουαλικές του/της επιθυμίες 

,13 ,58 

Έχω εξαναγκαστεί από κάποιον/α να κάνω σεξ 

μαζί του/της ενώ ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η. 
,08 ,53 

Μου ανέφερε κάποιος/α ότι η άρνησή μου να 

κάνω σεξ μαζί του/της θα άλλαζε τα 

συναισθήματά του/της για μένα 

,34 ,94 

Ο/Η σύντροφός μου με έχει φιλήσει ή αγγίξει 

χωρίς να το θέλω. 
,45 1,14 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς 

να το θέλω. 
,45 1,21 

Κλίμακα θυματοποίησης 5.01 12.09 

 

 Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 

 

5.4.2 Ανάλυση για το δείγμα της Κύπρου 

5.4.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 50 άτομα από την Κύπρο εκ των οποίων 25 

ήταν στην ομάδα ελέγχου και 25 στην ομάδα παρέμβασης. Από το σύνολο των ατόμων 

που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου το 80% (Ν=20) ήταν γυναίκες και το 20% (Ν=5) 

ήταν άντρες. Ενώ στην ομάδα παρέμβασης το 56% (Ν=14) ήταν γυναίκες και το 44% 

(Ν=11) ήταν άντρες (Διάγραμμα 14).  
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Διάγραμμα 14 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το φύλο από το δείγμα της 

Κύπρου 

 

Από το Διάγραμμα 15 παρατηρούμε ότι στο δείγμα της Κύπρου στην ομάδα 

ελέγχου το 52% (Ν=13) ήταν ηλικίας 24 έως 30 ετών και το 48% (Ν=12) ήταν ηλικίας 

από 18 έως 24 ετών. Ακριβώς, ίδια ποσοστά παρατηρήθηκαν και στην ομάδα 

παρέμβασης.  
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Διάγραμμα  15 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία στις δύο 

ομάδες στο δείγμα της Κύπρου  

 

 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων (Διάγραμμα 16) 

στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε ότι το 48% (Ν=12) ήταν σε σχέση κατά την 

χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, το 36% (Ν=9) ήταν έγγαμοι και το 16% (Ν=4) 

ήταν άγαμοι. Ενώ στην ομάδα παρέμβασης το 56% (Ν=14) ήταν άγαμοι, το 28% (Ν=7) 

ήταν έγγαμοι και το 16% (Ν=4) ήταν σε σχέση. 
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Διάγραμμα  16 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την οικογενειακή 

κατάσταση στις δύο ομάδες στο δείγμα της Κύπρου 

 

 Επιπρόσθετα, από το Διάγραμμα 17 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 48% 

(Ν=12) ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, το 24% (Ν=6) ήταν απόφοιτοι 

Τεχνικής Σχολής,  το 16% (Ν=4) ήταν απόφοιτοι Λυκείου και το 12% είχαν 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση . Ενώ στην ομάδα παρέμβασης το 40% (Ν=10) ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, το 28% (Ν=7) ήταν απόφοιτοι ανώτατης 

εκπαίδευσης, το 20% (Ν=5) ήταν απόφοιτοι Λυκείου, το 8% ήταν απόφοιτοι Τεχνικής 

Σχολής και το 4% ήταν απόφοιτοι Δημοτικού. 
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Διάγραμμα  17 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το επίπεδο σπουδών στις 

δύο ομάδες 

 

 Τέλος, από το Διάγραμμα 18 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 48% (Ν=12) 

ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 24% (Ν=6) ήταν άνεργοι και το 16% (Ν=4) ήταν 

φοιτητές. Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης καθώς το 

41,67% (Ν=10) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 33,3% (Ν=8) ήταν φοιτητές. 
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Διάγραμμα  18 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την επαγγελματική 

κατάσταση στις δύο ομάδες στο δείγμα της Κύπρου  

 

5.4.2.2 Στοιχεία για τις σεξουαλικές προτιμήσεις 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν κάποια στοιχεία 

για την σεξουαλικότητα των συμμετεχόντων από την Κύπρο. Από το Διάγραμμα 19 

παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου το 68% (Ν=17) είχε πρώτη φορά σεξουαλική 

επαφή σε ηλικία 15 με 17 ετών και το 16% (Ν=4) είχε πρώτη φορά σεξουαλική επαφή 

σε ηλικία κάτω των 15 ετών. Ενώ στην ομάδα παρέμβασης το 48% (Ν=12) είχε πρώτη 

φορά σεξουαλική επαφή σε ηλικία 15 με 17 ετών και το 36% (Ν=9) είχε πρώτη φορά 

σεξουαλική επαφή σε ηλικία άνω των 18 ετών.  
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Διάγραμμα  19 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία πρώτης 

σεξουαλικής επαφής στις δύο ομάδες στο δείγμα της Κύπρου  

 

 Ενώ στο Διάγραμμα 20 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν το να βρίσκονται σε 

σχέση αυτήν την περίοδο. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου 

το 92% (Ν=23) βρισκόταν σε σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ το 8% (Ν=2) 

δεν είχε σχέση. Επίσης, παρατηρούμε ότι στην ομάδα παρέμβασης το 68% (Ν=17) 

βρισκόταν σε σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας και το 32% (Ν=8) δεν είχε σχέση.  
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Διάγραμμα  20 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν σχέση αυτήν 

την περίοδο στις δύο ομάδες για το δείγμα της Κύπρου  

 

5.4.2.3 Απόψεις για την σεξουαλική επιθετικότητα 

 Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων της 

Κύπρου για την σεξουαλική επιθετικότητα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα 

άτομα της ομάδας ελέγχου (ο.ε.) όσος και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης (ο.π.) 

διαφωνούν έντονα με το ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα 

βιασμού, πάει γυρεύοντας (ο.ε.: μ.τ. 0.60, τ.α. 0.65, ο.π.: μ.τ.0.45, τ.α. 0.67). Επίσης τα 

άτομα και στις δύο ομάδες διαφωνούν έντονα με το ότι οι γυναίκες προκαλούν το 

βιασμό με την εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους (ο.ε.: μ.τ. 1.12, τ.α. 0.53, ο.π.: 

μ.τ.1.00, τ.α. 0.58), με το ότι όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι 

δικαιολογημένος να μην μπορεί να συγκρατηθεί  παρά τη θέλησή της (ο.ε.: μ.τ. 0.64, 

τ.α. 0.49, ο.π.: μ.τ.0.60, τ.α. 0.50), με το ότι όταν ο/η σύντροφός τους τους αγαπάει, 

αυτοί θα πρέπει να ικανοποιούν την ερωτική τους επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχουν 

έντονη την επιθυμία εκείνη τη στιγμή. (ο.ε.: μ.τ. 0.60, τ.α. 0.50, ο.π.: μ.τ.0.64, τ.α. 
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0.64), με το ότι όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο 

άνδρας μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (ο.ε.: 

μ.τ. 0.64, τ.α. 0.49, ο.π.: μ.τ.0.60, τ.α. 0.50) και με το ότι οι γυναίκες συχνά 

υπερβάλλουν όταν λένε ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά (ο.ε.: μ.τ. 0.72, τ.α. 0.84, 

ο.π.: μ.τ.0.56, τ.α. 0.51). 

 Από την ανάλυση επίσης προκύπτει ότι φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με το ότι αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε 

μπορεί να έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ (ο.ε.: μ.τ. 

2.40, τ.α. 0.58, ο.π.: μ.τ. 2.20, τ.α. 0.65) ενώ σε κάποια βαθμό φαίνεται να συμφωνούν 

με το ότι ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι (ο.ε.: μ.τ. 1.28, τ.α. 0.84, ο.π.: μ.τ. 2.00, τ.α. 0.71). 

Τέλος παρατηρούμε ότι για το σύνολο της σεξουαλικής επιθετικότητας υπάρχει 

απόρριψη της επιθετικότητας καθώς η μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της 

επιθετικότητας είναι ίση με 12.48 (τ.α. 4.29) στο δείγμα της ομάδας ελέγχου και 11.95 

(τ.α. 3.16) στο δείγμα της ομάδας παρέμβασης. 

Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και στις δύο ομάδες στο δείγμα της Κύπρου δεν υπάρχει 

αποδοχή της επιθετικότητας αν αναλογιστούμε ότι η κλίμακα μπορεί να πάρει τιμές από 

το 12 (καθόλου) έως το 48 (πάρα πολύ). 

 

Πίνακας 5 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για την σεξουαλική επιθετικότητα (0=Διαφωνώ έντονα, 

4=Συμφωνώ έντονα) στο δείγμα της Κύπρου 

 

Ομάδα 

Ομάδα ελέγχου 
Ομάδα 

παρέμβασης 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπικ

ή 

απόκλι

ση 

(τ.α.) 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπι

κή 

απόκ

λιση 

(τ.α) 

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια 

γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας. 
,60 ,65 ,45 ,67 

Οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους. 
1,12 ,53 1,00 ,58 
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Ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη 

συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι 
1,28 ,84 2,00 ,71 

Η ύπαρξη αντίστασης από τη γυναίκα θα 

πρέπει να είναι ο κύριος παράγοντας που να 

καθορίζει κατά πόσο αυτό που έγινε ήταν 

βιασμός 

1,20 ,91 1,44 1,04 

Εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο 

εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να 

μην ήταν βιασμός. 
1,28 1,14 ,80 ,50 

Οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε 

ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά. 
,72 ,84 ,56 ,51 

Αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του φίλου 

της μετά από έξοδο, τότε αυτό σημαίνει ότι 

θα δώσει τη συγκατάθεση της για 

σεξουαλική επαφή. 

1,16 ,80 1,12 ,67 

Αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε 

απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να 

έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη 

συγκατάθεση της στο σεξ. 

2,40 ,58 2,20 ,65 

Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί 

να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό 

του όποτε το επιθυμεί 

,64 ,49 ,60 ,50 

Ένας άνδρας δικαιολογείται να ολοκληρώσει 

τη σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα του 

συμφώνησε αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την 

τελευταία στιγμή. 

,84 ,37 ,68 ,63 

Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ 

είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί να 

συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή της 
,64 ,49 ,63 ,49 

Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα 

πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την 

επιθυμία  τη στιγμή. 

,60 ,50 ,64 ,64 

Επιθετικότητα 12.48 4.69 11.95 3.16 

 

 Στη συνέχεια ανεξάρτητα από την ομάδα (ελέγχου ή παρέμβασης) ελέγχθηκε αν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν στην άποψη των συμμετεχόντων για την 

σεξουαλική επιθετικότητα.  
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 Στο Διάγραμμα 21 δίνονται τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση με τον έλεγχο Mann-Whitney για την διαφοροποίηση των απόψεων ως 

προς το φύλο των Κύπριων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι γυναίκες από την 

Κύπρο διαφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους άντρες από την Κύπρο 

στο ότι: 

❖ Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας (p=0.000<0.05) 

❖ Ένας άντρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα με το πόσο 

ερεθισμένος είναι (p=0.030<0.05). 

❖ Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί 

να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (p=0.002<0.05) 

❖ Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί 

να συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή της (p=0.015<0.05) 

❖ Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την επιθυμία εκείνη τη στιγμή 

(p=0.025<0.05). 



 

70 

 

 
 

Διάγραμμα  21 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς το φύλο στο δείγμα της Κύπρου  

 

 Τέλος, στο Διάγραμμα 22 δίνονται τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση με τον έλεγχο Kruskal-Wallis για την διαφοροποίηση των απόψεων 

ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων από την Κύπρο από όπου και 

προέκυψε μόλις μια διαφορά. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα άτομα που είναι 

απόφοιτοι Δημοτικού συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι εάν ο/η σύντροφός 

μου με αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του επιθυμία, ακόμη και εάν 

δεν έχω έντονη την επιθυμία  τη στιγμή (p=0.010<0.05). 
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Διάγραμμα  22 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς το επίπεδο σπουδών για το δείγμα της Κύπρου 

 

5.4.2.4 Θυματοποίηση 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Κύπρου είχαν στο παρελθόν πέσει θύματα σεξουαλικού 

εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει 

νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  

 Από το Διάγραμμα 23 παρατηρούμε ότι μόλις το 16% (Ν=8) των 

συμμετεχόντων από την Κύπρο ήταν θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 

τους έτη ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε.  
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Διάγραμμα  23 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη χωρίς να 

ολοκληρωθεί 

 

 Από το Διάγραμμα 24 παρατηρούμε ότι από τους 50 συμμετέχοντες από την 

Κύπρο κανείς (0%, Ν=0) δεν ήταν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους 

έτη ο οποίος ολοκληρώθηκε.  

 
Διάγραμμα  24 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη η οποία 

ολοκληρώθηκε 
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 Ενώ όσον αφορά αν έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από το 

Διάγραμμα 25 παρατηρούμε ότι από το 4,08% (Ν=2) των συμμετεχόντων από την 

Κύπρο ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κάποια στιγμή στη ζωή τους.  

 

 
 

Διάγραμμα  25 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν πέσει 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης  

 

 Στη συνέχεια έγινε διαχωρισμός των απαντήσεων ανάλογα με το φύλο των 

συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 6. Από τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 6 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ2 προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών εμφάνισης φαινομένων 

σεξουαλικού εξαναγκασμού χωρίς ολοκλήρωση στις γυναίκες σε σύγκριση με τους 

άντρες (p=0.036<0.05). Αναλυτικότερα προέκυψε ότι από το σύνολο των γυναικών 8 

γυναίκες έπεσαν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους έτη χωρίς αυτός να 

ολοκληρωθεί ενώ από τους άντρες παρατηρήθηκε μόνο μια περίπτωση. 

 Όμοια παρατηρήθηκε ότι 2 γυναίκες έπεσαν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

ενώ από τους άντρες δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση. Από τον έλεγχο Χ2 

προέκυψε ότι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p=0.041<0.05) και μπορούμε να 
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πούμε ότι οι γυναίκες πέφτουν πιο συχνά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους 

άντρες.  

Πίνακας 6 Περιγραφικά στοιχεία για την θυματοποίηση ως προς το φύλο των 

Κύπριων συμμετεχόντων 

 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Πριν από τα 17 έτη 

προσπάθησε κάποιος να 

σας εξαναγκάσει  

σεξουαλική πράξη με 

χρήση απειλών ή 

σωματικής δύναμης, αλλά 

χωρίς να ολοκληρωθεί 

Όχι 16 100,0% 26 76,5% 

Ναί 0 0,0% 8 23,5% 

Πριν από την ηλικία των 

17 ετών σας εξανάγκασε 

κάποιος σε σεξουαλική 

πράξη με χρήση απειλών, 

ή σωματικής δύναμης, η 

οποία ολοκληρώθηκε; 

Όχι 16 100,0% 34 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε ποτέ εξαναγκάσει 

κάποιον/α σε σεξουαλική 

επαφή; 

Όχι 16 100,0% 34 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε υπάρξει θύμα 

σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

Όχι 16 100,0% 31 93,9% 

Ναί 0 0,0% 2 6,1% 

 

 

 

5.4.2.5  Θύτες σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Κύπρου είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύτες κάποιας 

μορφής σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 7 στο 

σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα 

παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  
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 Από τον Πίνακα 7 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες δεν 

θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού σε οποιαδήποτε μορφή 

του (μέση τιμή από 0.12 έως 0.36 σε όλες τις περιπτώσεις). 

Από την μέση τιμή στην συνολική κλίμακα για το αν έχουν υπάρξει θύτες (μ.τ. 3.44, 

τ.α. 5.47) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν υπάρξει 

θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος των τιμών 

μπορεί να είναι από 0 έως 120. 

 

Πίνακας 7 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού 

(0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Έχω απειλήσει ότι θα εγκατέλειπα κάποιον/α ή θα άλλαζαν τα 

συναισθήματα μου για αυτόν/ήν αν δεν δεχόταν να κάνει σεξ 

μαζί μου 
,30 1,02 

Έχω μεθύσει κάποιον/α για να κάνω σεξ μαζί του/της ,12 ,85 

Είπα σε κάποιον/α ότι ήθελα να μπω στο διαμέρισμα του/της 

για να τον/την φέρω εκεί που ήθελα. 
,28 1,01 

Έχω προειδοποιήσει κάποιον/α ότι θα πληγωνόταν αν μου 

αντιστεκόταν, με στόχο να χαλαρώσει και να το απολαύσει 
,12 ,85 

Έχω δώσει σε κάποιον/α ναρκωτικές ουσίες για να είναι 

λιγότερο ικανός/ή να μου αντισταθεί. 
,12 ,85 

Έχω πει σε κάποιο/α με τον/την  οποία βρισκόμουν στην αρχή 

ερωτικής επαφής ότι δεν μπορούσε να σταματήσει και να με 

αφήσει ερεθισμένο/η 
,36 ,98 

Έχω βρίσει ή σπάσει κάποιο αντικείμενο για να δείξω σε 

κάποιον/α ότι δεν θα πρέπει να με θυμώσει 
,28 ,97 

Έχω φέρει κάποιον/α στο σπίτι μου έπειτα από ραντεβού και 

τον/την ανάγκασα να κάνει σεξ μαζί μου 
,12 ,85 

Έχω πει σε κάποιον/α με τον/την οποία έβγαινα ότι θα έβρισκα 

κάποιον/α άλλο/η να κάνω σεξ αν δεν δεχόταν εκείνος/η να το 

κάνει. 
,36 1,17 

Έχω κάνει κάποιον/α να ηρεμήσει με ένα ή δύο χαστούκια όταν 

έγινε υστερικός/ή στην προσπάθεια μου να κάνω σεξ μαζί 

του/της 
,12 ,85 
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Έχω υποσχεθεί σε κάποιον/α ότι δεν θα του/της κάνω κακό αν 

έκανε όλα αυτά που θα του/της έλεγα 
,12 ,85 

Έχω μιλήσει άσχημα και έχω σπρώξει κάποιον/α όταν δεν 

ενέδωσε στην σεξουαλική μου επιθυμία 
,16 ,89 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου και με 

κάποιους φίλους/ες μου 
,12 ,85 

Έχω μυήσει κάποιον/α σε ακριβά ναρκωτικά για να αισθάνεται 

υποχρεωμένος/η να εκτελεί τις σεξουαλικές μου επιθυμίες 
,12 ,85 

Έχω χτυπήσει ελαφρώς κάποιον/α για να του/της δώσω να 

καταλάβει αυτό που ήθελα να κάνει. 
,12 ,85 

Έχω ρίξει κάτω κάποιον/α και του/της έβγαλα ή του/της έσκισα 

τα ρούχα όταν δεν συνεργάστηκε. 
,12 ,85 

Έχω αρπάξει σφιχτά κάποιον/α και τον/την αγριοκοίταξα όταν 

δεν απαντούσε στις σεξουαλικές μου επιθυμίες 
,12 ,85 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου ενώ ήμουν 

λιγάκι μεθυσμένος/η 
,14 ,86 

Έχω φιλήσει ή αγγίξει το/τη σύντροφό μου χωρίς να  το θέλει. ,26 ,92 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς να το θέλει. ,20 ,89 

Θύτης 3.44 5.47 

 

Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 

 

5.4.2.6 Θύματα σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Κύπρου είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύματα κάποιας 

μορφής σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8 στο 

σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα 

παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  
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 Από τον Πίνακα 8 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες από την 

Κύπρο δεν θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού σε 

οποιαδήποτε μορφή του (μέση τιμή από 0.00 έως 0.61 σε όλες τις περιπτώσεις). 

Από την μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της θυματοποίησης (μ.τ. 5.59, τ.α. 12.55) 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν υπάρξει θύματα σε 

πολύ μικρό βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος των τιμών μπορεί να είναι από 0 έως 

126.  

 

 

Πίνακας 8 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

(0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) στο δείγμα της Κύπρου 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω απειληθεί από κάποιον/α ότι θα με 

εγκαταλείψει ή θα άλλαζαν τα συναισθήματα 

του/της για μένα αν δεν δεχόμουν να κάνω σεξ 

μαζί του/της 

,41 ,84 

Με έχει μεθύσει κάποιος/α για να κάνω σεξ 

μαζί του/της. 
,22 ,59 

Μου έχει προτείνει κάποιος/α αν ήθελα να μπω 

στο διαμέρισμα του/της με σκοπό να με 

παρασύρει ερωτικά 

,71 1,24 

Με έχει προειδοποιήσει κάποιος/α ότι θα 

πληγωνόμουν αν του/της αντιστεκόμουν, με 

στόχο να χαλαρώσω και να το απολαύσω 

,20 ,61 

Μου έχει δώσει κάποιος/α ναρκωτικές ουσίες 

για να είμαι λιγότερο ικανός/ή να του/της 

αντισταθώ 

,00 ,00 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

βρισκόμουν στην αρχή ερωτικής επαφής ότι 

δεν μπορούσα να σταματήσω 

,35 ,80 

Με έχει βρίσει κάποιος/α ή έχει σπάσει κάποιο 

αντικείμενο για να μου δείξει ότι δεν θα πρέπει 

να τον/την θυμώσω. 

,45 1,47 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω πάει στο σπίτι κάποιου/ας έπειτα από 

ραντεβού και με ανάγκασε να κάνω σεξ μαζί 

του/της 

,04 ,29 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

έβγαινα ότι θα έβρισκε κάποια/ον άλλη/ον να 

κάνει σεξ, αν δε δεχόμουν εγώ να το κάνω 

,39 ,91 

Με έχει κάνει κάποιος/α να ηρεμήσω με ένα ή 

δύο χαστούκια όταν έγινα υστερικός/ή στην 

προσπάθεια του/της να κάνει σεξ μαζί μου 

,14 ,50 

Μου έχει υποσχεθεί κάποιος/α ότι δεν θα μου 

κάνει κακό αν έκανα όλα αυτά που θα μου 

ζητούσε. 

,16 ,55 

Μου έχει μιλήσει άσχημα κάποιος/α και με έχει 

σπρώξει, όταν δεν ενέδωσα στην σεξουαλική 

του/της επιθυμία 

,33 1,03 

Έχω εξαναγκαστεί να κάνω σεξ με κάποιον/α 

και με κάποιους φίλους του/της. 
,00 ,00 

Με έχουν μυήσει σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνομαι υποχρεωμένος/η να εκτελέσω τις 

σεξουαλικές τους επιθυμίες 

,00 ,00 

Έχω χτυπηθεί ελαφρώς από κάποιον/α για να 

μου δώσει να καταλάβω αυτό που ήθελε να 

κάνω. 

,37 1,22 

Με έχει ρίξει κάτω κάποιος/α και μου έβγαλε ή 

μου  έσκισε τα ρούχα όταν δεν ενέδωσα στη 

σεξουαλική του/της επιθυμία. 

,00 ,00 

Με έχει αρπάξει κάποιος/α σφιχτά και με 

αγριοκοίταξε όταν δεν απαντούσα στις 

σεξουαλικές του/της επιθυμίες 

,16 ,55 

Έχω εξαναγκαστεί από κάποιον/α να κάνω σεξ 

μαζί του/της ενώ ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η. 
,10 ,51 

Μου ανέφερε κάποιος/α ότι η άρνησή μου να 

κάνω σεξ μαζί του/της θα άλλαζε τα 

συναισθήματά του/της για μένα 

,37 ,93 

Ο/Η σύντροφός μου με έχει φιλήσει ή αγγίξει 

χωρίς να το θέλω. 
,57 1,35 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς 

να το θέλω. 
,61 1,51 

Θυματοποίηση 5.59 12.55 

 

 Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 

 

 

5.4.3 Ανάλυση για το δείγμα της Ελλάδας 

5.4.3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 50 άτομα από την Ελλάδα εκ των οποίων 25 

ήταν στην ομάδα ελέγχου και 25 στην ομάδα παρέμβασης. Από το σύνολο των ατόμων 

που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου το 68% (Ν=17) ήταν γυναίκες και το 32% (Ν=8) 

ήταν άντρες. Ενώ στην ομάδα παρέμβασης το 72% (Ν=18) ήταν γυναίκες και το 28% 

(Ν=7) ήταν άντρες (Διάγραμμα 26).  
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Διάγραμμα  26 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το φύλο από το δείγμα της 

Ελλάδας 

 

Από το Διάγραμμα 27 παρατηρούμε ότι στο δείγμα της Ελλάδας στην ομάδα 

ελέγχου το 56% (Ν=14) ήταν ηλικίας 24 έως 30 ετών και το 44% (Ν=11) ήταν ηλικίας  

από 18 έως 24 ετών. Ακριβώς ίδια ποσοστά παρατηρήθηκαν και στην ομάδα 

παρέμβασης.  
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Διάγραμμα  27 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία στις δύο 

ομάδες στο δείγμα της Ελλάδας 

 

 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων από την Ελλάδα 

(Διάγραμμα 28) παρατηρήθηκε ότι το 40% (Ν=10) στην ομάδα ελέγχου  ήταν σε σχέση 

κατά την χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, το 36% (Ν=9) ήταν έγγαμοι και το 

20% (Ν=5) ήταν άγαμοι. Ενώ στην ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκαν ακριβώς τα 

ίδια ποσοστά ως προς την οικογενειακή κατάσταση. 
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Διάγραμμα  28 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την οικογενειακή 

κατάσταση στις δύο ομάδες στο δείγμα της Ελλάδας 

 

 Επιπρόσθετα, από το Διάγραμμα 29 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 48% 

(Ν=12) ήταν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, το 24% (Ν=6) ήταν απόφοιτοι 

τεχνικής σχολής και το 16% (Ν=4) ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Ενώ στην ομάδα 

παρέμβασης το 40% (Ν=10) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, το 

28% (Ν=7) ήταν απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης και το 20% (Ν=5) ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου. 
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Διάγραμμα  29 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το επίπεδο σπουδών στις 

δύο ομάδες 

 

Τέλος, από το Διάγραμμα 30 προκύπτει ότι στην ομάδα ελέγχου το 48% (Ν=12) 

ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 24% (Ν=6) ήταν άνεργοι και το 16% (Ν=4) ήταν 

φοιτητές. Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης καθώς το 

41,67% (Ν=10) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 33,3% (Ν=8) ήταν φοιτητές. 
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Διάγραμμα  30 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την επαγγελματική 

κατάσταση στις δύο ομάδες στο δείγμα της Ελλάδας  

 

5.4.3.2 Στοιχεία για τις σεξουαλικές προτιμήσεις 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν κάποια στοιχεία 

για την σεξουαλικότητα των συμμετεχόντων από την Ελλάδα.  

Από το Διάγραμμα 31 παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου το 52% (Ν=13) 

είχε πρώτη φορά σεξουαλική επαφή σε ηλικία 15 με 17 ετών και το 28% (Ν=7) είχε 

πρώτη φορά σεξουαλική επαφή σε ηλικία κάτω των 15 ετών. Ενώ στην ομάδα 

παρέμβασης παρατηρήθηκαν ακριβώς τα ίδια ποσοστά.  
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Διάγραμμα  31 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την ηλικία πρώτης 

σεξουαλικής επαφής στις δύο ομάδες στο δείγμα της Ελλάδας  

 

 Ενώ στο Διάγραμμα 32 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν το να βρίσκονται σε 

σχέση αυτήν την περίοδο. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην ομάδα ελέγχου 

το 84% (Ν=21) βρισκόταν σε σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ το 16% (Ν=4) 

δεν είχε σχέση. Επίσης, παρατηρούμε ότι στην ομάδα παρέμβασης υπήρχαν ακριβώς τα 

ίδια ποσοστά.  
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Διάγραμμα  32 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν σχέση αυτήν 

την περίοδο στις δύο ομάδες για το δείγμα της Ελλάδας 

 

5.4.3.3 Απόψεις για την σεξουαλική επιθετικότητα 

 Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων της 

Ελλάδας για την σεξουαλική επιθετικότητα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα 

άτομα της ομάδας ελέγχου (ο.ε.) όσο και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης (ο.π.) 

διαφωνούν έντονα με το ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα 

βιασμού, πάει γυρεύοντας (ο.ε.: μ.τ. 0.52, τ.α. 0.59, ο.π.: μ.τ.0.56, τ.α. 0.58). Επίσης τα 

άτομα και στις δύο ομάδες διαφωνούν έντονα με το ότι οι γυναίκες προκαλούν το 

βιασμό με την εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους (ο.ε.: μ.τ. 1.00, τ.α. 0.58, ο.π.: μ.τ. 

1.08, τ.α. 0.49), με το ότι όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι 

δικαιολογημένος να μην μπορεί να συγκρατηθεί  παρά τη θέλησή της (ο.ε.: μ.τ. 0.68, 

τ.α. 0.48, ο.π.: μ.τ.0.68, τ.α. 0.48), με το ότι όταν ο/η σύντροφός τους τους αγαπάει, 

αυτοί θα πρέπει να ικανοποιούν την ερωτική τους επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχουν 

έντονη την επιθυμία  τη στιγμή. (ο.ε.: μ.τ. 0.68, τ.α. 0.48, ο.π.: μ.τ.0.68, τ.α. 0.48), με το 

ότι όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να 

έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (ο.ε.: μ.τ. 0.68, τ.α. 0.48, 
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ο.π.: μ.τ.0.72, τ.α. 0.46) και με το ότι οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε ότι 

έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά (ο.ε.: μ.τ. 0.60, τ.α. 0.71, ο.π.: μ.τ.0.72, τ.α. 0.79). 

 Από την ανάλυση επίσης προκύπτει ότι φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με το ότι αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε 

μπορεί να έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ (ο.ε.: μ.τ. 

2.36, τ.α. 0.49, ο.π.: μ.τ. 2.32, τ.α. 0.56). 

Τέλος παρατηρούμε ότι για το σύνολο της σεξουαλικής επιθετικότητας υπάρχει 

απόρριψη της επιθετικότητας καθώς η μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της 

επιθετικότητας είναι ίση με 11.6 (τ.α. 3.91) στο δείγμα της ομάδας ελέγχου και 12.8 

(τ.α. 4.16) στο δείγμα της ομάδας παρέμβασης. 

Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και στις δύο ομάδες στο δείγμα της Κύπρου δεν υπάρχει 

αποδοχή της επιθετικότητας αν αναλογιστούμε ότι η κλίμακα μπορεί να πάρει τιμές από 

το 12 (καθόλου) έως το 48 (πάρα πολύ). 

 

Πίνακας 9 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για την σεξουαλική επιθετικότητα (0=Διαφωνώ έντονα, 

4=Συμφωνώ έντονα) στο δείγμα της Ελλάδος 

 

Ομάδα 

Ομάδα ελέγχου 
Ομάδα 

παρέμβασης 

Μέσ

η 

τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλισ

η (τ.α.) 

Μέσ

η 

τιμή 

(μ.τ) 

Τυπικ

ή 

απόκ

λιση 

(τ.α.) 

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια 

γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας. 

,52 ,59 ,56 ,58 

Οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους. 
1,00 ,58 1,08 ,49 

Ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη 

συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το 

πόσο σεξουαλικά ερεθισμένος είναι 

1,32 ,85 1,28 ,84 
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Η ύπαρξη αντίστασης από τη γυναίκα θα 

πρέπει να είναι ο κύριος παράγοντας που 

να καθορίζει κατά πόσο αυτό που έγινε 

ήταν βιασμός 

1,04 ,68 1,32 ,69 

Εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο 

εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν 

να μην ήταν βιασμός. 

,92 ,95 1,32 ,99 

Οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν 

λένε ότι έχουν παρενοχληθεί 

σεξουαλικά. 

,60 ,71 ,72 ,79 

Αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του 

φίλου της μετά από έξοδο, τότε αυτό 

σημαίνει ότι θα δώσει τη συγκατάθεση 

της για σεξουαλική επαφή. 

,92 ,64 1,16 ,80 

Αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε 

απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί 

να έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει 

τη συγκατάθεση της στο σεξ. 

2,36 ,49 2,32 ,56 

Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας 

μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή με τη 

σύντροφό του όποτε το επιθυμεί 

,68 ,48 ,72 ,46 

Ένας άνδρας δικαιολογείται να 

ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή αν η 

κοπέλα του συμφώνησε αρχικά αλλά 

άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. 

,88 ,33 ,92 ,40 

Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει 

αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην 

μπορεί να συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή 

της 

,68 ,48 ,68 ,48 

Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ 

θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη 

την επιθυμία  τη στιγμή. 

,68 ,48 ,68 ,48 

Επιθετικότητα 11.6 3.91 12.8 4.16 

 

 Στο Διάγραμμα 33 δίνονται τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση με τον έλεγχο Mann-Whitney για την διαφοροποίηση των απόψεων ως 
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προς το φύλο των Ελλήνων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι γυναίκες από την 

Ελλάδα διαφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους άντρες από την Ελλάδα 

στο ότι: 

❖ Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει 

γυρεύοντας (p=0.000<0.05) 

❖ Ένας άντρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα με το πόσο 

ερεθισμένος είναι (p=0.030<0.05). 

❖ Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί 

να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί (p=0.002<0.05) 

❖ Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί 

να συγκρατηθεί   παρά τη θέλησή της (p=0.015<0.05) 

❖ Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του 

επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την επιθυμία εκείνη τη στιγμή 

(p=0.025<0.05). 
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Διάγραμμα  33 Ραβδόγραμμα μέσης τιμής για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς το φύλο στο δείγμα της Ελλάδας 

 

 Ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα υπόλοιπα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά.  

 

5.4.3.4 Θυματοποίηση 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Ελλάδας είχαν στο παρελθόν πέσει θύματα σεξουαλικού 

εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει 

νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  

 Από το Διάγραμμα 34 παρατηρούμε ότι μόλις το 16% (Ν=8) των 

συμμετεχόντων από την Ελλάδα ήταν θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 

τους έτη ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε.  
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Διάγραμμα  34 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη χωρίς να 

ολοκληρωθεί 

 

 Από το Διάγραμμα 35 παρατηρούμε ότι από τους 50 συμμετέχοντες από την 

Ελλάδα κανείς (0%, Ν=0) δεν ήταν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους 

έτη ο οποίος ολοκληρώθηκε.  

 
Διάγραμμα  35 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν πριν τα 17 έτη 

τους κάποιος προσπάθησε να τους εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη η οποία 

ολοκληρώθηκε 

 

 Από το Διάγραμμα 36 παρατηρούμε ότι από τους 50 συμμετέχοντες από την 

Ελλάδα κανείς (0%, Ν=0) δεν ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  
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Διάγραμμα  36 Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για το αν έχουν πέσει 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης  

 Στη συνέχεια έγινε διαχωρισμός των απαντήσεων ανάλογα με το φύλο των 

συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 10. Από τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 10 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ2 προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών εμφάνισης φαινομένων 

σεξουαλικού εξαναγκασμού χωρίς ολοκλήρωση στις γυναίκες σε σύγκριση με τους 

άντρες (p=0.026<0.05). Αναλυτικότερα προέκυψε ότι από το σύνολο των γυναικών 8 

γυναίκες έπεσαν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους έτη χωρίς αυτός να 

ολοκληρωθεί ενώ από τους άντρες παρατηρήθηκε μόνο μια περίπτωση. 

 

Πίνακας 10 Περιγραφικά στοιχεία για την θυματοποίηση ως προς το φύλο των 

Ελλήνων συμμετεχόντων 

 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Συχνότη

τα 
Ποσοστό 

Πριν από τα 17 έτη Όχι 15 100,0% 27 77,1% 
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προσπάθησε κάποιος να 

σας εξαναγκάσει  

σεξουαλική πράξη με 

χρήση απειλών ή 

σωματικής δύναμης, αλλά 

χωρίς να ολοκληρωθεί 

Ναί 0 0,0% 8 22,9% 

Πριν από την ηλικία των 

17 ετών σας εξανάγκασε 

κάποιος σε σεξουαλική 

πράξη με χρήση απειλών, 

ή σωματικής δύναμης, η 

οποία ολοκληρώθηκε; 

Όχι 15 100,0% 35 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε ποτέ εξαναγκάσει 

κάποιον/α σε σεξουαλική 

επαφή; 

Όχι 15 100,0% 35 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε υπάρξει θύμα 

σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

Όχι 15 100,0% 35 100,0% 

Ναί 0 0,0% 0 0,0% 
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5.4.3.5  Θύτες σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Ελλάδας είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύτες κάποιας 

μορφής σεξουαλικού εξαναγκασμού.  

 Από τον Πίνακα 11 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες δεν 

θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού σε οποιαδήποτε μορφή 

του (μέση τιμή από 0.00 έως 0.28 σε όλες τις περιπτώσεις). 

Από την μέση τιμή στην συνολική κλίμακα για το αν έχουν υπάρξει θύτες (μ.τ. 0.64, 

τ.α. 1.33) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος από την Ελλάδα δεν 

έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος 

των τιμών μπορεί να είναι από 0 έως 120. 

 

Πίνακας 11 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις 

απόψεις των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού 

εξαναγκασμού (0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) στο δείγμα της Ελλάδος 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Έχω απειλήσει ότι θα εγκατέλειπα κάποιον/α ή θα 

άλλαζαν τα συναισθήματα μου για αυτόν/ήν αν δεν 

δεχόταν να κάνει σεξ μαζί μου 

,08 ,40 

Έχω μεθύσει κάποιον/α για να κάνω σεξ μαζί του/της ,00 ,00 

Είπα σε κάποιον/α ότι ήθελα να μπω στο διαμέρισμα 

του/της για να τον/την φέρω εκεί που ήθελα. 
,00 ,00 

Έχω προειδοποιήσει κάποιον/α ότι θα πληγωνόταν αν μου 

αντιστεκόταν, με στόχο να χαλαρώσει και να το 

απολαύσει 

,04 ,20 

Έχω δώσει σε κάποιον/α ναρκωτικές ουσίες για να είναι 

λιγότερο ικανός/ή να μου αντισταθεί. 
,00 ,00 

Έχω πει σε κάποιο/α με τον/την  οποία βρισκόμουν στην 

αρχή ερωτικής επαφής ότι δεν μπορούσε να σταματήσει 

και να με αφήσει ερεθισμένο/η 

,28 ,61 

Έχω βρίσει ή σπάσει κάποιο αντικείμενο για να δείξω σε 

κάποιον/α ότι δεν θα πρέπει να με θυμώσει 
,04 ,20 
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Έχω φέρει κάποιον/α στο σπίτι μου έπειτα από ραντεβού 

και τον/την ανάγκασα να κάνει σεξ μαζί μου 
,00 ,00 

Έχω πει σε κάποιον/α με τον/την οποία έβγαινα ότι θα 

έβρισκα κάποιον/α άλλο/η να κάνω σεξ αν δεν δεχόταν 

εκείνος/η να το κάνει. 

,00 ,00 

Έχω κάνει κάποιον/α να ηρεμήσει με ένα ή δύο χαστούκια 

όταν έγινε υστερικός/ή στην προσπάθεια μου να κάνω σεξ 

μαζί του/της 

,04 ,20 

Έχω υποσχεθεί σε κάποιον/α ότι δεν θα του/της κάνω 

κακό αν έκανε όλα αυτά που θα του/της έλεγα 
,00 ,00 

Έχω μιλήσει άσχημα και έχω σπρώξει κάποιον/α όταν δεν 

ενέδωσε στην σεξουαλική μου επιθυμία 
,00 ,00 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου και με 

κάποιους φίλους/ες μου 
,08 ,40 

Έχω μυήσει κάποιον/α σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνεται υποχρεωμένος/η να εκτελεί τις σεξουαλικές 

μου επιθυμίες 

,00 ,00 

Έχω χτυπήσει ελαφρώς κάποιον/α για να του/της δώσω να 

καταλάβει αυτό που ήθελα να κάνει. 
,00 ,00 

Έχω ρίξει κάτω κάποιον/α και του/της έβγαλα ή του/της 

έσκισα τα ρούχα όταν δεν συνεργάστηκε. 
,00 ,00 

Έχω αρπάξει σφιχτά κάποιον/α και τον/την αγριοκοίταξα 

όταν δεν απαντούσε στις σεξουαλικές μου επιθυμίες 
,00 ,00 

Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου ενώ 

ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η 
,00 ,00 

Έχω φιλήσει ή αγγίξει το/τη σύντροφό μου χωρίς να  το 

θέλει. 
,08 ,27 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς να το θέλει. ,08 ,27 

Θύτης 0.64 1.33 

 

Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). 
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5.4.3.6 Θύματα σε φαινόμενα σεξουαλικού εξαναγκασμού 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν το αν τα άτομα που 

συμμετείχαν στο δείγμα της Ελλάδας είχαν στο παρελθόν διατελέσει θύματα κάποιας 

μορφής σεξουαλικού εξαναγκασμού. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8 στο 

σύνολο του δείγματος καθώς δεν έχει νόημα να γίνει ο διαχωρισμός στην ομάδα 

παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.  

 Από τον Πίνακα 12 μπορούμε να δούμε ότι εν γένει οι συμμετέχοντες από την 

Ελλάδα δεν θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού σε 

οποιαδήποτε μορφή του (μέση τιμή από 0.00 έως 0.72 σε όλες τις περιπτώσεις). Από 

την μέση τιμή στην συνολική κλίμακα της θυματοποίησης (μ.τ. 4.44, τ.α. 11.72) 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν υπάρξει θύματα σε 

πολύ μικρό βαθμό αν αναλογιστούμε ότι το εύρος των τιμών μπορεί να είναι από 0 έως 

126.  

 

Πίνακας 12 Περιγραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) για τις 

απόψεις των συμμετεχόντων για το αν έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικού 

εξαναγκασμού (0=Ποτέ, 6=Πάρα πολύ συχνά) στο δείγμα της Ελλάδος 

 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Έχω απειληθεί από κάποιον/α ότι θα με 

εγκαταλείψει ή θα άλλαζαν τα συναισθήματα 

του/της για μένα αν δεν δεχόμουν να κάνω σεξ 

μαζί του/της 

,32 ,79 

Με έχει μεθύσει κάποιος/α για να κάνω σεξ 

μαζί του/της. 
,36 1,21 

Μου έχει προτείνει κάποιος/α αν ήθελα να μπω 

στο διαμέρισμα του/της με σκοπό να με 

παρασύρει ερωτικά 

,72 1,41 

Με έχει προειδοποιήσει κάποιος/α ότι θα 

πληγωνόμουν αν του/της αντιστεκόμουν, με 

στόχο να χαλαρώσω και να το απολαύσω 

,24 1,19 

Μου έχει δώσει κάποιος/α ναρκωτικές ουσίες 

για να είμαι λιγότερο ικανός/ή να του/της 

αντισταθώ 

,00 ,00 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

βρισκόμουν στην αρχή ερωτικής επαφής ότι 

δεν μπορούσα να σταματήσω 

,44 1,21 

Με έχει βρίσει κάποιος/α ή έχει σπάσει κάποιο 

αντικείμενο για να μου δείξει ότι δεν θα πρέπει 

να τον/την θυμώσω. 

,60 1,56 

Έχω πάει στο σπίτι κάποιου/ας έπειτα από 

ραντεβού και με ανάγκασε να κάνω σεξ μαζί 

του/της 

,16 ,62 

Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

έβγαινα ότι θα έβρισκε κάποια/ον άλλη/ον να 

κάνει σεξ, αν δε δεχόμουν εγώ να το κάνω 

,24 ,59 

Με έχει κάνει κάποιος/α να ηρεμήσω με ένα ή 

δύο χαστούκια όταν έγινα υστερικός/ή στην 

προσπάθεια του/της να κάνει σεξ μαζί μου 

,40 1,25 

Μου έχει υποσχεθεί κάποιος/α ότι δεν θα μου 

κάνει κακό αν έκανα όλα αυτά που θα μου 

ζητούσε. 

,08 ,40 

Μου έχει μιλήσει άσχημα κάποιος/α και με έχει 

σπρώξει, όταν δεν ενέδωσα στην σεξουαλική 

του/της επιθυμία 

,20 ,49 

Έχω εξαναγκαστεί να κάνω σεξ με κάποιον/α 

και με κάποιους φίλους του/της. 
,16 ,79 

Με έχουν μυήσει σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνομαι υποχρεωμένος/η να εκτελέσω τις 

σεξουαλικές τους επιθυμίες 

,00 ,00 

Έχω χτυπηθεί ελαφρώς από κάποιον/α για να 

μου δώσει να καταλάβω αυτό που ήθελε να 

κάνω. 

,48 1,31 

Με έχει ρίξει κάτω κάποιος/α και μου έβγαλε ή 

μου  έσκισε τα ρούχα όταν δεν ενέδωσα στη 

σεξουαλική του/της επιθυμία. 

,24 1,19 

Με έχει αρπάξει κάποιος/α σφιχτά και με 

αγριοκοίταξε όταν δεν απαντούσα στις 

σεξουαλικές του/της επιθυμίες 

,28 1,20 

Έχω εξαναγκαστεί από κάποιον/α να κάνω σεξ 

μαζί του/της ενώ ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η. 
,24 1,19 
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Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 

Μου ανέφερε κάποιος/α ότι η άρνησή μου να 

κάνω σεξ μαζί του/της θα άλλαζε τα 

συναισθήματά του/της για μένα 

,32 ,79 

Ο/Η σύντροφός μου με έχει φιλήσει ή αγγίξει 

χωρίς να το θέλω. 
,52 1,25 

Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς 

να το θέλω. 
,44 1,21 

Θυματοποίηση 4.44 11.72 

 

 Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απαντήσεων ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση των απαντήσεων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (p>0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Συζήτηση: Η σεξουαλική κακοποίηση είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα φαινόμενο με 

σημαντικές κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές συνέπειες. Ο ακριβής 

επιπολασμός του φαινομένου αυτού διεθνώς, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αφού 

πολιτισμικές συνήθειες και ισχύουσες νομοθεσίες επηρεάζουν την απόφαση για 

καταγγελία. 

Είναι σημαντικό να εκτιμάται το είδος σεξουαλικής δραστηριότητας κατά τη 

διάπραξη. Η κατανόηση της ακριβούς φύσης και του τρόπου της διάπραξης βοηθά τον 

ερευνητή στην ταυτοποίηση των κινήτρων του βιαστή και συγχρόνως στην 

κατηγοριοποίηση του (Knight, Prentky, 1990). Είναι επίσης σημαντικό να διαπιστωθεί 

εάν ο βιασμός ήταν αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης σεξουαλικής προτίμησης, 

θυμού εναντίον των γυναικών, αντικοινωνικών στοιχείων προσωπικότητας, άρσης 

αναστολής ή γενικευμένης διαταραχής της κρίσης. Από το παρόν δείγμα προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει εξαναγκασμός για σεξ με τη μορφή βίας ή θυμού.  

Η κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών φαίνεται να προηγείται πολύ συχνά 

ενός βιασμού. Τα μισά περίπου από τα θύματα βιασμού βρέθηκαν να έχουν 

καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ λίγο πριν από τον βιασμό (Seto, Barbaree, 

1995), ενώ η χρήση αλκοόλ βρέθηκε να σχετίζεται με την σεξουαλική επιθετικότητα 

(Abbey, 1991). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κάτι 

τέτοιο δεν είναι αποδεκτό αφού και η ομάδα παρέμβασης και η ομάδα ελέγχου θεωρούν 

ότι δεν είναι δικαιολογημένη η πράξη του βιασμού στην περίπτωση που ο άνδρας έχει 

καταναλώσει αλκοόλ. 

Έρευνες έχουν αποκαλύψει μια σειρά κοινών στοιχείων στο σεξουαλικό 

ιστορικό των βιαστών. Για παράδειγμα, οι άνδρες που παρουσιάζουν σοβαρή 

σεξουαλική επιθετικότητα φαίνεται να έχουν πρώιμες και συχνές σεξουαλικές 

εμπειρίες, αυξημένη συννοσηρότητα με παραφιλίες (Freund, 1990), καθώς και 

αυξημένη ενασχόληση με την πορνογραφία. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και 

από την παρούσα μελέτη όπου φαίνεται ότι οι βιαστές δίνουν εντολές στα θύματα 

σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.  

Αποτελεί συχνό επίσης, εύρημα το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 

βιαστών έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά κατά την παιδική ηλικία ή υπήρξαν μάρτυρες 
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παρεκκλίνουσας σεξουαλικής δραστηριότητας (Dhawan, Marshall 1996). Τα ίδια 

αποτελέσματα προκύπτουν και από την παρούσα έρευνα, όπου φαίνεται ότι οι βιαστές 

είχαν στο παρελθόν κάποια τέτοιου είδους σεξουαλική εμπειρία.  

Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι οι σεξουαλικές παραπτωματολογίες υπολείπονται 

σε κοινωνικού τύπου δεξιότητες, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους όταν πρόκειται 

να παίξουν ανταγωνιστικό ρόλο και δείχνουν έλλειψη αγωνιστικής διάθεσης σε 

ετεροσεξουαλικές καταστάσεις. Οι βιαστές που επιδεικνύουν σαδισμό, σε σύγκριση με 

άλλους τύπους βιαστών, υπέστησαν πολύ συχνότερα σεξουαλική κακοποίηση και είχαν 

φτωχή κοινωνικότητα, χαμηλά επίπεδα ετεροσεξουαλικής εξάρτησης και πιο ασταθείς 

διαπροσωπικές σχέσεις. Το γεγονός αυτό προκύπτει και από την παρούσα έρευνα όπου 

παρατηρείται ότι οι βιαστές οι οποίοι έχουν παλαιότερα κακοποιηθεί φαίνεται να έχουν 

σαδιστική συμπεριφορά.  

 

Περιορισμοί και δυσκολίες στη διεξαγωγή της έρευνας 

 Σύμφωνα και με το παραπάνω, το γεγονός ότι το δείγμα μας είναι δεσμευτικό 

και με το δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας δε συνιστά 

απαραίτητα κάποιου είδους πρόβλημα, καθώς ο γενικότερος στόχος δεν είναι να 

γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σε όλο τον υπό μελέτη πληθυσμό αλλά θα 

μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε πληθυσμούς που έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του δείγματος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, το 

επιχείρημα της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και της γενικευσιμότητας των 

αποτελεσμάτων δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Η αναφορά σε αυτόν τον περιορισμό 

είναι σημαντική καθώς σύμφωνα με Creswell (2011, σ. 237), αυτοί οι περιορισμοί είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμοι σε άλλους επιστήμονες-ερευνητές οι οποίοι στο μέλλον θα 

θελήσουν να μελετήσουν παρόμοιο θέμα.  

Κατά την εκπόνηση της εργασίας προκύψαν σημαντικές δυσκολίες, όσο αφορά:  

• Την ανεύρεση των ατόμων του δείγματος.  

• Την επιφυλακτική διάθεση που έδειξαν οι ερωτηθέντες για την απάντηση των 

ερωτημάτων, προβάλλοντας ενστάσεις περί προσωπικών ερωτήσεων.  
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• Την απροθυμία πολλών ατόμων να συμμετάσχουν στην έρευνα, την επιφυλακτική 

τους διάθεση ως προς την κοινοποίηση από τον γράφοντα προσωπικών τους 

δεδομένων.  

• Την απροθυμία να δώσουν ακριβή προσωπικά τους στοιχεία.  

 

Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων που είχαμε στην κατοχή μας 

μπορούμε να πούμε ότι η παρέμβαση που έγινε δεν φάνηκε να επηρέασε τις απόψεις 

των συμμετεχόντων για την σεξουαλική επιθετικότητα. Ουσιαστικά τα άτομα στην 

ομάδα ελέγχου και τα άτομα στην ομάδα παρέμβασης εξέφρασαν τις ίδιες απόψεις για 

τον σεξουαλικό εξαναγκασμό. Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τόσο τα άτομα της ομάδας 

ελέγχου όσος και τα άτομα της ομάδας παρέμβασης διαφωνούν έντονα με το ότι στις 

πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού, πάει γυρεύοντας, με το 

ότι οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους, με το 

ότι όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί 

να συγκρατηθεί  παρά τη θέλησή της, με το ότι όταν ο/η σύντροφός τους τους αγαπάει, 

αυτοί θα πρέπει να ικανοποιούν την ερωτική τους επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχουν 

έντονη την επιθυμία  τη στιγμή, με το ότι όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό 

του όποτε το επιθυμεί και με το ότι οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε ότι έχουν 

παρενοχληθεί σεξουαλικά  

 Ενώ φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το ότι αν μια γυναίκα αγγίξει 

έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να έγινε τυχαία αλλά σημαίνει ότι 

δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ και σε κάποιο βαθμό φαίνεται να συμφωνούν με το 

ότι ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του ανεξάρτητα από το πόσο 

σεξουαλικά ερεθισμένος είναι.  

 Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η σημαντική διαφοροποίηση των 

γυναικών σε σχέση με τους άντρες για το πως βλέπουν τον σεξουαλικό εξαναγκασμό. 

Αναλυτικότερα οι γυναίκες έδειξαν ότι διαφωνούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με τους άντρες στο ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα πέφτει 

θύμα βιασμού, πάει γυρεύοντας, με ότι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την εμφάνιση 

ή την συμπεριφορά τους. Επίσης, οι γυναίκες διαφωνούν πιο έντονα με το ότι εάν 

κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να μην ήταν 
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βιασμός, με το ότι αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του φίλου της μετά από έξοδο, τότε 

αυτό σημαίνει ότι θα δώσει τη συγκατάθεση της για σεξουαλική επαφή, αν μια γυναίκα 

αγγίξει έναν άνδρα σε απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να έγινε τυχαία αλλά 

σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της στο σεξ. 

 Τέλος, οι γυναίκες εκφράζουν την διαφωνία τους με την άποψη ότι όταν ένα 

ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να έχει 

σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το επιθυμεί, με το ότι ένας άνδρας 

δικαιολογείται να ολοκληρώσει τη σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα του συμφώνησε 

αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή, με ο ότι όταν ένας άνδρας έχει 

καταναλώσει αλκοόλ είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί να συγκρατηθεί   παρά τη 

θέλησή της. Τέλος, διαφωνούν και με την άποψη ότι εάν ο/η σύντροφός μου με 

αγαπάει, εγώ θα πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του επιθυμία, ακόμη και εάν δεν έχω 

έντονη την επιθυμία. 

 Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας που αφορούσε το ότι 

οι γυναίκες πέφτουν πιο συχνά θύματα σεξουαλικού εξαναγκασμού σε σχέση με τους 

άντρες αυτό επαληθεύεται από τα δεδομένα της έρευνας. Αναλυτικότερα, από την 

έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών 

εμφάνισης φαινομένων σεξουαλικού εξαναγκασμού είτε χωρίς είτε με ολοκλήρωση 

στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες. Ουσιαστικά οι γυναίκες έχουν πολύ 

μεγαλύτερη να πέσουν θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού πριν τα 17 τους έτη (είτε 

ολοκληρώνεται είτε όχι). 

 Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να πέσουν 

θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε σύγκριση με τους άντρες. 

 Τέλος, από τα ευρήματα της έρευνας καταλήξαμε ότι τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες δεν θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύτες σεξουαλικού εξαναγκασμού σε 

οποιαδήποτε μορφή του. 

 

Προτάσεις: Η σεξουαλική επιθετικότητα και η σεξουαλική παρέκκλιση αποτελούν 

φαινόμενο που προκαλεί σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. 

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο Διεθνώς, κακοποιούνται σεξουαλικά υψηλά ποσοστά 

παιδιών και ενήλικων γυναικών, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς 
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αναφέρουν το γεγονός στις υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες. Αποτέλεσμα της βίαιης 

αυτής πράξης είναι η δημιουργία στο θύμα καταστάσεων κατάθλιψης και άγχους, 

συμπτώματα που σύμφωνα με τους ερευνητές ονομάζεται «μετατραυματική 

διαταραχή». Σύμφωνα με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο ο βιασμός ορίζεται ως 

«εξαναγκασμός άλλου σε συνουσία εξώγαμη ή επιχείρηση ασελγούς πράξης». Κοινά 

χαρακτηριστικά των βιαστών συνήθως είναι η δυσκολία συναίσθησης των 

συναισθημάτων των συναθρώπων, και η παρορμητικότητα, 

 Οι «παραφιλικές διαταραχές» αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επιθετικής ή 

παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς  και χαρακτηρίζονται από σεξουαλικές φαντασιώσεις 

και πρακτικές. Οι κύριες κατηγορίες «παραφιλικής διαταραχής», σύμφωνα με το DSM 

είναι η παιδοφιλία, κ.α. 

 Αρκετοί παράμετροι της σεξουαλικής συμπεριφοράς ενός φυσιολογικού 

ενήλικα άνδρα φαίνεται να εξαρτώνται από τα ανδρογόνα, καθώς και από την  

αλληλεπίδραση του νευροδιαβιβαστικού συστήματος και ορμονικού. 

 Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι η σεξουαλική επιθετικότητα αποτελεί ένα 

φαινόμενο το οποίο συναντάται σε αρκετές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Η 

συνέχεια της έρευνας θεωρείται σκόπιμη για την ανάλυση της αιτιοπαθογένειας της 

σεξουαλικής επιθετικότητας.  Ο επιπολασμός του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα, 

όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  Η πραγματοποίηση 

βιολογικών και ψυχομετρικών μελετών σε μεγάλα δείγματα σεξουαλικών 

παραπτωμάτων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διερεύνηση αυτής της 

διαταραχής και την ανεύρεση κατάλληλων φαρμάκων και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.  

Θα μπορούσε κάποια έρευνα να βοηθήσει στην εύρεση ανάπτυξης κάποιας έγκαιρης 

θεραπείας παρέμβασης σε άτομα με συνύπαρξη παρεκκλίνουσας σεξουαλικής 

διέγερσης και υψηλών επιπέδων παρορμητικότητας πριν ακόμα προβεί το άτομο στην 

διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος. Επίσης, θα μπορούσε να πραγματοποιείται 

θεραπεία σε άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό λόγω σεξουαλικών εγκλημάτων για 

κίνδυνο υποτροπής μετά τον εγκλεισμό τους.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρατέθηκαν στην συγκεκριμένη 

εργασία γίνεται κατανοητό ότι η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης θα μπορούσε 

να προβλεφτεί με την ανάπτυξη ενός μοντέλου αντιεγκληματικής πολιτικής 

ιατροκοινωνικού χαρακτήρα το οποίο να συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιστημονικές 



 

104 

και κοινωνικές επιταγές. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εύρεση ποιών 

ατόμων θα λάβουν μέρος σε κάποια θεραπεία, ποιοι θα θεωρούνται θεραπευμένοι, ποια 

τα κριτήρια εισόδου των ατόμων στην θεραπεία, και ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων 

της υποτροπής κάποιων από αυτών. 
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Παράρτημα 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αγαπητέ συμμετέχοντα, 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με 

θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Παρέμβασης για την Πρόληψη της Σεξουαλικής 

Επιθετικότητας στους Νέους» στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Η έρευνα 

αφορά την σεξουαλική επιθετικότητα στους νέους και στόχο έχει να δοκιμάσει παρεμβάσεις 

που θα προάγουν τις υγιείς σεξουαλικές σχέσεις των νέων και θα μειώσουν τα φαινόμενα 

βίας μεταξύ τους. Η συμμετοχή σας θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου 

και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την ειλικρινή σας απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις, υπάρχει η απάντηση του καθενός ξεχωριστά η οποία γίνεται σεβαστή. Πριν την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι: 

1. Είναι προαιρετική η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

2. Οι πληροφορίες που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες. 

3. Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας  

και για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

 

          Με εκτίμηση, 

Εκπαιδευόμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

         Ξενοφώντος Ραφαέλλα 

      Προεστού Αικατερίνη 

         Σφακιανάκη Χαρίκλεια 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

Παπαδακάκη Μαρία, MPH, PhD 

Καθηγήτρια Εφαρμογών 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

ΤΕΙ Κρήτης 

Τηλ. 2810 379518 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Α) Κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία 

Α1. Φύλο: (1) Άνδρας (2) Γυναίκα 

Α2. Ηλικία: ……………………………. 

Α3. Τόπος Διαμονής: (1) Ελλάδα (2) Κύπρος 

Α4. Υπηκοότητα: ………………………. 

Α5. Οικογενειακή κατάσταση: 

(1) Άγαμος/η 

(2)  Έγγαμος/η 

(3)  Διαζευγμένος/η 

(4)  Σε σχέση 

(5)  Χήρος/α 

 

Α6.Οικογενειακή κατάσταση γονέων: 

(1)  Έγγαμοι – Σε συμβίωση 

(2)  Σε διάσταση  

(3)  Διαζευγμένοι 

(4)  Χήρος/α 

(5)  Άγαμος γονέας 

 

Α7.Επίπεδο Σπουδών:  

(1) Καθόλου εκπαίδευση                

(2) Απόφοιτος/η Δημοτικού    

(3) Απόφοιτος/η Γυμνασίου    

(4) Απόφοιτος/η Λυκείου                   

(5)   Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής                          

(6) Ανώτατη Εκπαίδευση                  

(7) Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση  

 

Α8.Επαγγελματική Κατάσταση: 

(1)   Φοιτητής/τρια  

(2)   Αγρότης/ ισσα                                
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(3)   Ιδιωτικός Υπάλληλος                   

(4)   Δημόσιος Υπάλληλος                    

(5)  Ελεύθερος/η Επαγγελματίας            

(6)  Οικιακά                                        

(7)  Άνεργος/η  

(8)  Άλλο       

 

Α9. Αν εργάζεστε, τι δουλειά κάνετε; ………………………………….. 

 

Α10. Επίπεδο σπουδών  του/της συντρόφου (αν υπάρχει σύντροφος): 

(1)   Καθόλου Εκπαίδευση                

(2)   Απόφοιτος/η Δημοτικού                           

(3)   Απόφοιτος/η Γυμνασίου                           

(4)   Απόφοιτος/η Λυκείου                      

(5)   Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής                                       

(6)   Ανώτατη Εκπαίδευση                                 

(7)   Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση    

 

Α11. Επαγγελματική κατάσταση του/της συντρόφου: 

(1)   Φοιτητής/τρια  

(2)   Αγρότης/ ισσα                                

(3)   Ιδιωτικός Υπάλληλος                   

(4)   Δημόσιος Υπάλληλος                    

(5)  Ελεύθερος/η Επαγγελματίας            

(6)  Οικιακά                                        

(7)  Άνεργος/η  

(8)  Άλλο       

 

Α12. Αν εργάζεται, τι δουλειά κάνει; ……………………………………………. 

 

Α13. Σε ποια ηλικία είχατε την πρώτη σας σεξουαλική επαφή; 

(1)  Δεν έχω σεξουαλικές σχέσεις ακόμη 
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(2) Πριν την ηλικία των 15   

(3)  Σε ηλικία 15 – 17 ετών 

(4) Από 18 ετών και άνω 

 

Α14. Έχετε ερωτική σχέση αυτή την περίοδο; 

(1)  Ναι   

(2) Όχι 

 

Α15. Ποια είναι η σεξουαλική σας προτίμηση; 

(1)  Ετεροφυλόφιλος/η 

(2)  Ομοφυλόφιλος/η  

(3)  Αμφιφυλόφιλος/η 

 

(Β) Υποδείξτε με Χ το βαθμό συμφωνίας σας με τα παρακάτω: 

 Συμφωνώ 

Έντονα (3) 

Συμφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

(1) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(0) 

Β1. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όταν μια γυναίκα 

πέφτει θύμα βιασμού, πάει γυρεύοντας. 

 

    

Β2. Οι γυναίκες προκαλούν το βιασμό με την 

εμφάνιση ή την συμπεριφορά τους. 
    

Β3. Ένας άνδρας μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά 

του ανεξάρτητα από το πόσο σεξουαλικά 

ερεθισμένος είναι. 

 

    

Β4. Η ύπαρξη αντίστασης από τη γυναίκα θα πρέπει 

να είναι ο κύριος παράγοντας που να καθορίζει κατά 

πόσο αυτό που έγινε ήταν βιασμός 

 

    

Β5. Εάν κάποιος δηλώσει ένα βιασμό δύο 

εβδομάδες μετά το συμβάν, τότε πιθανόν να μην 

ήταν βιασμός. 

 

    
 

 

Β6. Οι γυναίκες συχνά υπερβάλλουν όταν λένε ότι 

έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά. 
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Β7. Αν μια κοπέλα πηγαίνει στο σπίτι του φίλου της 

μετά από έξοδο, τότε αυτό σημαίνει ότι, αν της 

ζητηθεί, θα δώσει τη συγκατάθεση της για 

σεξουαλική επαφή. 

 

    

Β8. Αν μια γυναίκα αγγίξει έναν άνδρα σε 

απόκρυφα σημεία τότε αυτό δε μπορεί να έγινε 

τυχαία αλλά σημαίνει ότι δίνει τη συγκατάθεση της 

στο σεξ. 

 

    

Β9. Όταν ένα ζευγάρι έχει ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές επαφές, τότε ο άνδρας μπορεί να έχει 

σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό του όποτε το 

επιθυμεί. 

 

    

Β10. Ένας άνδρας δικαιολογείται να ολοκληρώσει 

τη σεξουαλική επαφή αν η κοπέλα του συμφώνησε 

αρχικά αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. 

 

    

Β11. Όταν ένας άνδρας έχει καταναλώσει αλκοόλ 

είναι δικαιολογημένος να μην μπορεί να 

συγκρατηθεί και δεν έχει ευθύνη αν προχωρήσει σε 

σεξουαλική επαφή με την κοπέλα του παρά τη 

θέλησή της. 

 

    

Β12. Εάν ο/η σύντροφός μου με αγαπάει, εγώ θα 

πρέπει να ικανοποιώ την ερωτική του επιθυμία, 

ακόμη και εάν δεν έχω έντονη την επιθυμία εκείνη 

τη στιγμή. 

 

 

    

 (Γ) Παρακαλούμε αναφέρετε αν σας έχει συμβεί κάτι από τα παρακάτω: 

 Ναι (1) Όχι (0) 

Γ1. Πριν από την ηλικία των 17 ετών προσπάθησε κάποιος να σας 

εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη με χρήση απειλών, 

επιχειρημάτων ή σωματικής δύναμης, αλλά χωρίς να ολοκληρωθεί 

η πράξη; 

 

  

Γ2. Πριν από την ηλικία των 17 ετών σας εξανάγκασε κάποιος σε 

σεξουαλική πράξη με χρήση απειλών, επιχειρημάτων ή σωματικής 

δύναμης, η οποία ολοκληρώθηκε; 

  

Γ3. Έχετε ποτέ εξαναγκάσει κάποιον/α σε σεξουαλική επαφή; 
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Γ4. Έχετε υπάρξει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης;                                                                       

 

 

 

 
 

Γ5. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι ναι, 

έχετε αποταθεί σε κάποιον ειδικό για ψυχολογική υποστήριξη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δ) Παρακαλούμε σημειώστε με Χ την απάντηση που δείχνει πόσο συχνά σας έχει 

συμβεί καθένα από τα παρακάτω: 

 

 

Ποτέ 

(0) 

1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ 

Συχνά (6) 

Δ1. Έχω απειλήσει ότι θα εγκατέλειπα κάποιον/α ή θα 

άλλαζαν τα συναισθήματα μου για αυτόν/ήν αν δεν 

δεχόταν να κάνει σεξ μαζί μου. 

 

       

Δ2. Έχω μεθύσει κάποιον/α για να κάνω σεξ μαζί 

του/της. 

 

       

Δ3. Είπα σε κάποιον/α ότι ήθελα να μπω στο διαμέρισμα 

του/της για να τον/την φέρω εκεί που ήθελα. 

 

       

Δ4. Έχω προειδοποιήσει κάποιον/α ότι θα πληγωνόταν 

αν μου αντιστεκόταν, με στόχο να χαλαρώσει και να το 

απολαύσει. 

 

       

Δ5. Έχω δώσει σε κάποιον/α ναρκωτικές ουσίες για να 

είναι λιγότερο ικανός/ή να μου αντισταθεί. 

 

       

Δ6. Έχω πει σε κάποιο/α με τον/την  οποία βρισκόμουν 

στην αρχή ερωτικής επαφής ότι δεν μπορούσε να 

σταματήσει και να με αφήσει ερεθισμένο/η. 

       

 

Δ7. Έχω βρίσει ή σπάσει κάποιο αντικείμενο για να 

δείξω σε κάποιον/α ότι δεν θα πρέπει να με θυμώσει. 

 

       

Δ8. Έχω φέρει κάποιον/α στο σπίτι μου έπειτα από 

ραντεβού και τον/την ανάγκασα να κάνει σεξ μαζί μου. 

 

       

Δ9. Έχω πει σε κάποιον/α με τον/την οποία έβγαινα ότι 

θα έβρισκα κάποιον/α άλλο/η να κάνω σεξ αν δεν 

δεχόταν εκείνος/η να το κάνει. 
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Δ10. Έχω κάνει κάποιον/α να ηρεμήσει με ένα ή δύο 

χαστούκια όταν έγινε υστερικός/ή στην προσπάθεια μου 

να κάνω σεξ μαζί του/της. 

 

       

Δ11. Έχω υποσχεθεί σε κάποιον/α ότι δεν θα του/της 

κάνω κακό αν έκανε όλα αυτά που θα του/της έλεγα. 

 

       

Δ12. Έχω μιλήσει άσχημα και έχω σπρώξει κάποιον/α 

όταν δεν ενέδωσε στην σεξουαλική μου επιθυμία. 

 

       

Δ13. Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου 

και με κάποιους φίλους/ες μου. 

 

       

Δ14. Έχω μυήσει κάποιον/α σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνεται υποχρεωμένος/η να εκτελεί τις σεξουαλικές 

μου επιθυμίες. 

 

       

Δ15. Έχω χτυπήσει ελαφρώς κάποιον/α για να του/της 

δώσω να καταλάβει αυτό που ήθελα να κάνει. 

 

       

Δ16. Έχω ρίξει κάτω κάποιον/α και του/της έβγαλα ή 

του/της έσκισα τα ρούχα όταν δεν συνεργάστηκε. 

 

       

Δ17. Έχω αρπάξει σφιχτά κάποιον/α και τον/την 

αγριοκοίταξα όταν δεν απαντούσε στις σεξουαλικές μου 

επιθυμίες. 

 

       

Δ18. Έχω εξαναγκάσει κάποιον/α να κάνει σεξ μαζί μου 

ενώ ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η. 

 

       

Δ19. Έχω φιλήσει ή αγγίξει το/τη σύντροφό μου χωρίς 

να  το θέλει. 

 

       

Δ20. Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς να το 

θέλει. 
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(Ε) Παρακαλούμε σημειώστε με Χ την απάντηση που δείχνει πόσο συχνά σας έχει 

συμβεί καθένα από τα παρακάτω: 

 

 

Ποτέ 

(0) 

1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ 

Συχνά (6) 

Ε1. Έχω απειληθεί από κάποιον/α ότι θα με 

εγκαταλείψει ή θα άλλαζαν τα συναισθήματα του/της 

για μένα αν δεν δεχόμουν να κάνω σεξ μαζί του/της. 

 

       

Ε2. Με έχει μεθύσει κάποιος/α για να κάνω σεξ μαζί 

του/της. 

 

       

Ε3. Μου έχει προτείνει κάποιος/α αν ήθελα να μπω στο 

διαμέρισμα του/της με σκοπό να με παρασύρει ερωτικά. 

 

       

Ε4. Με έχει προειδοποιήσει κάποιος/α ότι θα 

πληγωνόμουν αν του/της αντιστεκόμουν, με στόχο να 

χαλαρώσω και να το απολαύσω. 

 

       

Ε5. Μου έχει δώσει κάποιος/α ναρκωτικές ουσίες για να 

είμαι λιγότερο ικανός/ή να του/της αντισταθώ. 

 

       

Ε6. Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α 

βρισκόμουν στην αρχή ερωτικής επαφής ότι δεν 

μπορούσα να σταματήσω και να τον/την αφήσω 

ερεθισμένο/η. 

 

       

Ε7. Με έχει βρίσει κάποιος/α ή έχει σπάσει κάποιο 

αντικείμενο για να μου δείξει ότι δεν θα πρέπει να 

τον/την θυμώσω. 

 

       

Ε8. Έχω πάει στο σπίτι κάποιου/ας έπειτα από ραντεβού 

και με ανάγκασε να κάνω σεξ μαζί του/της. 

 

       

Ε9. Μου έχει πει κάποιος/α με τον/την οποίο/α έβγαινα 

ότι θα έβρισκε κάποια/ον άλλη/ον να κάνει σεξ, αν δε 

δεχόμουν εγώ να το κάνω. 

 

       

Ε10. Με έχει κάνει κάποιος/α να ηρεμήσω με ένα ή δύο 

χαστούκια όταν έγινα υστερικός/ή στην προσπάθεια 

του/της να κάνει σεξ μαζί μου. 

 

       

Ε11. Μου έχει υποσχεθεί κάποιος/α ότι δεν θα μου 
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κάνει κακό αν έκανα όλα αυτά που θα μου ζητούσε. 

Ε12. Μου έχει μιλήσει άσχημα κάποιος/α και με έχει 

σπρώξει, όταν δεν ενέδωσα στην σεξουαλική του/της 

επιθυμία. 

 

       

Ε13. Έχω εξαναγκαστεί να κάνω σεξ με κάποιον/α και 

με κάποιους φίλους του/της. 

 

       

Ε14. Με έχουν μυήσει σε ακριβά ναρκωτικά για να 

αισθάνομαι υποχρεωμένος/η να εκτελέσω τις 

σεξουαλικές τους επιθυμίες. 

 

       

Ε15. Έχω χτυπηθεί ελαφρώς από κάποιον/α για να μου 

δώσει να καταλάβω αυτό που ήθελε να κάνω. 

 

       

Ε16. Με έχει ρίξει κάτω κάποιος/α και μου έβγαλε ή 

μου  έσκισε τα ρούχα όταν δεν ενέδωσα στη σεξουαλική 

του/της επιθυμία. 

 

       

Ε17. Με έχει αρπάξει κάποιος/α σφιχτά και με 

αγριοκοίταξε όταν δεν απαντούσα στις σεξουαλικές 

του/της επιθυμίες. 

 

       

Ε18. Έχω εξαναγκαστεί από κάποιον/α να κάνω σεξ 

μαζί του/της ενώ ήμουν λιγάκι μεθυσμένος/η. 

 

       

Ε19. Μου ανέφερε κάποιος/α ότι η άρνησή μου να κάνω 

σεξ μαζί του/της θα άλλαζε τα συναισθήματά του/της 

για μένα. 

 

       

Ε20. Ο/Η σύντροφός μου με έχει φιλήσει ή αγγίξει 

χωρίς να το θέλω.   
       

Ε21. Έχω κάνει σεξ με το/τη σύντροφό μου χωρίς να το 

θέλω. 

 

 

       

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και την πολύτιμη βοήθειας σας! 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚH ΕΠΙΘΕΤΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝEΟΥΣ 

ΕΝΑ ΘEΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡA OΛΟΥΣ ΜΑΣ! 

H σεξουαλική επιθετικότητα στους νέους τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ιδιαίτερα 

αυξητικές τάσεις. Τα πλείστα περιστατικά σεξουαλικής επιθετικότητας εμφανίζονται στους 

νέους και  συνοδεύονται από έντονα στοιχεία παρόρμησης, ενώ η προσωπικότητα της 

πλειονότητας αυτών εμφανίζει και στοιχεία διαταραχής συμπεριφοράς.  

Σημαντικοί παράγοντες εκδήλωσης μίας τέτοιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, 

θεωρούνται: 

 Το έντονο άγχος σε περίπτωση  απόρριψης από τον ερωτικό σύντροφο. 

 Το χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης που οδηγεί το άτομο σε επιθετική συμπεριφορά. 

 Πολλές φορές οι νέοι μ’ αυτή την συμπεριφορά επιδεικνύουν την δύναμη τους 

στους συνομηλίκους τους. 

 Η έντονη βία που υπήρχε στο οικογενειακό περιβάλλον των νέων. 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι θύτες δεν έχουν μεγαλώσει σε ένα υγιή οικογενειακό  

περιβάλλον και γι’ αυτό δεν έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου 

να αναπτυχθούν σωστά αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. 

 Λόγοι επιβεβαίωσης της ισχύος των θυτών έναντι των θυμάτων τους. 

 Οι θύτες έχουν ιδιαίτερες απόψεις, ρατσιστικές σε πολλές περιπτώσεις και 

σεξιστικές όσον αφορά τον ρόλο της γυναίκας.  

 Αλλοιώσεις της προσωπικότητας λόγω έντονων καταχρήσεων αλκοόλ και  

ναρκωτικών. 

 Έλλειψη της απαιτούμενης παιδείας των νέων ατόμων.  

 Έλλειψη της απαιτούμενης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από το σχολείο.  

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να  αναπτυχθούν προγράμματα πρόληψης και μείωσης 

των κινδύνων, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Μ’ αυτό 

τον τρόπο θα μειωθούν η παραβατικότητα και αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά. 

 

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 


