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Kύξηε Τπνπξγέ,
Ο βηαζκόο είλαη ην κνλαδηθό έγθιεκα βίαο πνπ ην ζύκα ζηηγκαηίδεηαη πεξηζζόηεξν από
ην δξάζηε. Η θνηλσληθή απόξξηςε πνπ βηώλεη ην ζύκα κε ηόζν έληνλν ηξόπν, έρεη σο
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο γεληθεπκέλνπ θιίκαηνο ζησπήο θαη απξνζπκίαο γηα
θαηαγγειία.
Έρεη απνδεηρζεί όηη θάζε ρξόλν δηαπξάηηνληαη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 4.500 βηαζκνί, από
ηνπο νπνίνπο κόλν 270 (6%) θαηαγγέιινληαη ζηελ Αζηπλνκία, κόλν 183 θαηαιήγνπλ ζε
ζύιιεςε θάπνηνπ ππόπηνπ, κόλν 47 θηάλνπλ ζην αθξναηήξην γηα λα εθδηθαζζνύλ, κόλν
20 θαηαιήγνπλ ζε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε θαη ηειηθά κόλν ζε ιηγόηεξνπο από 10
βηαζηέο επηβάιιεηαη θάζεηξμε, δειαδή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξία πνηλή άλσ ησλ 5
εηώλ (βλ. Άγγελορ Τζιγκπήρ: «Βιαζμόρ: Το αθέαηο έγκλημα», Εκδόζειρ Σάκκοςλα, 1996).
Οη πιαηηά δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ παζεηηθόηεηα θαη ηελ
πξνθιεηηθόηεηα ηεο γπλαίθαο θαη ηε ζεμνπαιηθή παξνξκεηηθόηεηα θαη επηζεηηθόηεηα ηνπ
άλδξα, έρνπλ νδεγήζεη ζην παξάδνμν θαηλόκελν ηεο ελνρνπνίεζεο ησλ ζπκάησλ
βηαζκνύ, ηόζν από ηα άηνκα ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ, όζν θαη από ηνπο θνξείο ηνπ
επίζεκνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ ηνπ εγθιήκαηνο.
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Σν όιν θιίκα ηεο δπζπηζηίαο κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη ηα ζύκαηα ζεμνπαιηθώλ
επηζέζεσλ, ηνπο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα απην-ελνρνπνίεζεο.
Έμη (6) ζηα δέθα (10) ζύκαηα βηώλνπλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο γηα ηελ επίζεζε πνπ
δέρζεθαλ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα -αλ ζπλδπαζηεί κε ην 35% ησλ ζπκάησλ πνπ
πηζηεύνπλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα είραλ απνθύγεη ην βηαζκό ηνπο αλ είραλ ζπκπεξηθεξζεί
δηαθνξεηηθά- νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ απηνελνρνπνηνύληαη (βλ. Άγγελορ Τζιγκπήρ: «Τα Σεξοςαλικά Εγκλήμαηα», Εκδόζειρ Σάκκοςλα,
2000).
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ε πξναλάθξηζε ησλ
εγθιεκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο θαη θαθνπνίεζεο, απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο
αζηπλνκηθνύο, ελώ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε εηδηθή εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε θαη
κεηεθπαίδεπζε ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηώλ.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
ΕΡΩΣΑΣΑΙ ο αρμόδιος Τποσργός, ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβεί πξνθεηκέλνπ: α) λα
αλαηεζεί ε πξναλάθξηζε ησλ εγθιεκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο
αζηπλνκηθνύο θαη β) λα παξέρεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ζηνπο
δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο, ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηώλ;

Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2021
Με ηηκή
Ο εξσηώλ βνπιεπηήο

Άγγελος Σζιγκρής
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