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Πρόληψη – Αποφυγή
Επιπτώσεις
α.- στο ίδιο
β.- στις σχέσεις του με το περιβάλλον του



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ





ΠΡΟΦΙΛ θυμάτων
Έρευνα στην Ελλάδα
Καράμπελα Λ., (2001), Οι βιαστές και τα θύματά τους, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
Στο έργο αυτό παρουσιάζονται τα πορίσματα μιας πανελλαδικής έρευνας για
υποθέσεις βιασμών στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία. Βασικό υλικό για την
έρευνα αυτή υπήρξε κατά κύριο λόγο το δικογραφικό υλικό 400 περίπου υποθέσεων
βιασμού, που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια, για τις οποίες εκδόθηκε
καταδικαστική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για βιασμό. Οι κατηγορούμενοι
ήταν Έλληνες και αλλοδαποί, ενώ τα θύματα ήταν όλων των ηλικιών, και των δύο
φύλων, με ελληνική και αλλοδαπή ιθαγένεια. Στόχος της ερευνητικής αυτής
προσπάθειας υπήρξε αφενός η σκιαγράφηση του πραγματικού, πέραν του στατιστικού,
πορτρέτου του βιαστή και του θύματός του - σε σχέση και αντιπαράθεση με την
αντίληψη της κοινής γνώμης για τον βιαστή και το θύμα του (*π.χ. ότι οι βιαστές είναι
νεαροί και αμόρφωτοι ή ότι το θύμα του βιασμού σχεδόν πάντα προκαλεί τον δράστη)
- και αφετέρου η συναγωγή συμπερασμάτων και η υιοθέτηση μέτρων προληπτικών και
προστατευτικών της κοινωνίας από αυτό το ολοένα αυξανόμενο έγκλημα

Θ Ε Ω Ρ Ι Ε Σ ΘΥ Μ ΑΤΟ Π Ο Ι Η Σ Η Σ



Πρόκλησης του θύματος (Victim precipitation)
Της καθημερινής δραστηριότητας (Routine Activity Theory)

Tοπική & χρονική σύμπτωση:
1.- Δράστη αποφασισμένου να διαπράξει έγκλημα (motivated offender)
2.- Κατάλληλου στόχου για θυματοποίηση (Suitable target for victimization)
3.- Aπουσίας φύλαξης του στόχου (lack of capable guardian).
Στο Βιασμό
1.-Ο δράστης είναι αποφασισμένος να βιάσει επειδή θέλει να ικανοποιήσει τις
σεξουαλικές του ορμές ή να δείξει την ανωτερότητα του φύλου του.
2.- Το θύμα είναι «κατάλληλο» επειδή είναι μόνο του και ανίκανο να αντιδράσει
3.- Το θύμα δεν μπορεί να προστατευθεί ούτε από τους οικείους του ούτε από την
αστυνομία.ΕΥΚΑΙΡΙΑ (OPPORTUNITY)

Μέτρα πρόληψης



Δυσχέρανση του στόχου (hardening the target)



Ευκαιρία (Opportunity)

Μ έ τ ρ α π ρ όλ η ψ η ς
Ασφάλεια στο σπίτι
 Η περιοχή έξω από την κύρια είσοδο της κατοικίας σας
πρέπει να είναι φωτισµένη σωστά ώστε να µην υπάρχουν
σκοτεινές σκιές όπου θα μπορούσε κάποιος να κρυφτεί .
 Βεβαιωθείτε ότι στην κύρια πόρτα υπάρχει 'µατάκι' έτσι ώστε
να βλέπετε ποιος είναι στην πόρτα σας πριν ανοίξετε .
 Να έχετε κλειστές τις κουρτίνες, ώστε οι άνθρωποι να µην
βλέπουν µέσα το σπίτι σας, ιδιαίτερα τη νύχτα .
 Να µην εισέρχεστε σε ένα ασανσέρ µε κάποιον που δεν
γνωρίζετε.
 Εάν το κάνετε φροντίσετε να παραμείνετε κοντά στην πόρτα
του ασανσέρ και εντός εμβελείας του πίνακα ελέγχου.

΄Oταν βρίσκεστε µακριά από το σπίτι µ όνη



Πάντοτε κάποιος γνωστός να γνωρίζει ακριβώς
που είστε, ώστε σε περίπτωση ανάγκης αν πρέπει
να τηλεφωνήσει κάποιος για βοήθεια, να ξέρει την
επακριβή θέση.



Ποτέ µην δεχθείτε να σας µεταφέρει ένας ξένος
και ποτέ µην κάνετε auto-stop.

Όταν περπατάτε στο δρόµο









Να δείχνετε αυτοπεποίθηση και δραστήρια .
Να φροντίστε να µείνετε µακριά από στενά
σοκάκια ή σκοτεινούς δρόµους.
(Να μιλάτε με κάποιον δικό σας στο κινητό σας).
Μετά τη δύση του ηλίου, εάν είναι απαραίτητο να
μετακινηθείτε με τα πόδια σε σκοτεινές περιοχές,
φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές.

Σ ε κο ιν ω ν ι κέ ς ε κδ η λώ σ ε ι ς







Να µην δέχεσθε κέρασµα ποτών από αγνώστους.
Ακόµα και αν γνωρίζετε το πρόσωπο, είναι
καλύτερα να ζητήστε από το σερβιτόρο ή το
µπάρµαν ποτά που είναι κλειστά, όπως µπύρα
κλπ.
Εάν έχετε αφήσει το ποτό σας αφύλακτο ακόµα
και για µισό λεπτό να µην πιείτε ξανά ούτε µια
γουλιά από το ποτό αυτό.
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=130&Item
id=123&lang=

Μέτρα αποφυγής




Αιφνιδιάστε τον δράστη σφυρίζοντας με μια σφυρίχτρα - κόσμημα που θα μπορείτε να
έχετε στο λαιμό σας μαζί με το κολιέ σας.
Προσποιηθείτε πως δεν έχετε αντίρρηση για τη σεξουαλική επαφή και ζητήστε του να
πάτε κάπου αλλού για να την «απολαύσετε» καλύτερα.



Πείτε του πως έχετε αφροδίσιο νόσημα ή ότι είσθε φορέας του AIDS/HIV



Πείτε του πως έχετε ή περιμένετε άμεσα την έναρξη της εμμήνου ρύσεώς σας.



:

Χρησιμοποιείστε κάποιο σπρέυ αυτάμυνας (π.χ.πιπεριού) που θα τον απωθήσει, έστω &
προσωρινά.

ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΣΑΣ &
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΣΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΥ Μ Α : Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς

• Ενοχές, ντροπή, ατομική ευθύνη
• Αδιαφορία
• Φόβος, δυσπιστία
• Θλίψη
• Ευπάθεια
• Απομόνωση

Ψυχολογικές αντιδράσεις

• Εφιάλτες, Φοβίες
• Άγχος
• Κατάθλιψη
• Δυσκολία συγκέντρωσης
• Μετατραυματική διαταραχή

Φυσικές

αντιδράσεις

• Αλλαγές στα πρότυπα ύπνου, φαγητού & γενικά έντονες
διατροφικές διαταραχές
• Ανησυχίες για τη σωματική ασφάλεια
• Έλλειψη αυτό-ελέγχου
• Μουδιάσματα
• Σύγχυση
• Δυσπιστία προς όλους
• Άρνηση παροχής βοήθειας

Φυσικές

αντιδράσεις (συνέχεια)



Χρήση ή κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών



Αυτό – τραυματισμός, απόπειρα αυτοκτονίας



Ανησυχίες σχετικά με πιθανή εγκυμοσύνη ή
μετάδοσης του HIV από τον δράστη

Ε π ί δ ρ ασ η σ τ ι ς σ χέσ ε ι ς μ ε :








Γονείς,
Συγγενείς
Φίλους,
Συνεργάτες, Συναδέλφους
Παιδιά,
Συζύγους/Ερωτικούς συντρόφους,

Προσφορά βοήθειας








Κατανόηση της θέσης του θύματος και μη
διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των ατόμων
του περιβάλλοντός του προς αυτό.
Να του επιτραπεί να αντιμετωπίσει τη νομική
πλευρά του θέματος όπως επιθυμεί το ίδιο.
Να του προσφερθεί δωρεάν πλήρης
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Να υποστηριχθεί ψυχολογικά, κοινωνικά και
νομικά από ομάδα ειδικών στήριξης θυμάτων
σεξουαλικής βίας.

ΕΛΛΑΔΑ : Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ



WOMEN SOS

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΥΝ
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