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Τον Οκτώβριο του �006 ψηφίστηκε νόμος που για πρώτη φορά αναγνώ-
ριζε και ποινικοποιούσε τον βιασμό εντός γάμου. Ο νόμος διαφημίστη-
κε από τους νεοδημοκράτες εισηγητές του ως μια τολμηρή, αν και καθυ-
στερημένη, τομή στην ελληνική νομοθεσία. Συζητήθηκε σε τρεις απα-

νωτές συνεδριάσεις στη Βουλή όπου ανάμεσα στ’ άλλα καταδικάστηκαν ομόφω-
να η έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» (ως κατάλοιπο μιας βάρβαρης και ξε-
περασμένης εποχής), ο εκφυλισμός του θεσμού της οικογένειας σε ιδιωτικό άσυ-
λο καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ανάγκη προστασίας της οι-
κογένειας από αυτό το κακό πράγμα που λέγεται βία. Ο νόμος τελικά επικυρώθη-
κε με τη σφραγίδα του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαληγούρα και 
πήρε τον δρόμο του για τις αίθουσες των δικαστηρίων. Έκτοτε... φεμινιστές δικα-
στές ρίχνουν καμπάνες στους νταήδες, κακοποιημένες γυναίκες εξέρχονται των 
αιθουσών δικαιωμένες και ανακουφισμένες που γλίτωσαν απ’ τους βασανιστές 
τους, τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος επιτέλους δικαιώνονται. Σ’ ευχα-
ριστούμε Παπαληγούρα, σ’ ευχαριστούμε νδ, σας ευχαριστούμε κύριοι νομοθέ-
τες! Επιτέλους, εναρμονιστήκαμε με την εε!

Ασχοληθήκαμε με τούτο το νόμο, διαβάσαμε προσεκτικά τα πρακτικά της συ-
ζήτησης στη Βουλή, και λέμε πως ο «νόμος για την ενδοοικογενειακή βία» είναι 
ελάχιστα ευνοϊκός για τις γυναίκες. Ποινικοποιεί μεν τη βία και τον βιασμό μέσα 
στην οικογένεια, όμως από την άλλη πλευρά θεσμοθετεί μέτρα που ευνοούν τον 
σύζυγο-βιαστή και μάλιστα εισαγάγει ρυθμίσεις που του δίνουν ευκαιρίες να τη 
γλιτώσει. Με λίγα λόγια, ο νόμος δεν σκοπεύει να καταστείλει τη βία και τον βι-
ασμό μέσα στην οικογένεια, δεν επιδιώκει να τιμωρήσει τους δράστες του. Σκο-
πεύει να ρυθμίσει μέσα από ένα πλέγμα επιτήρησης από εισαγγελείς, δικαστές, 
μπάτσους, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και μη κυβερνητικές οργανώσεις τη βία 
αντρών ενάντια στις συζύγους. Άλλωστε το παραδέχονται αυτό και οι ίδιοι οι νο-
μοθέτες στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το νόμο: 

«Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της 
ενδοοικογενειακής βίας… ώστε να ενισχυθεί η αρμονική συμβίωση των προσώ-
πων στο πλαίσιο της οικογένειας. Με το παρόν σχέδιο νόμου η πολιτεία δεν επι-
διώκει να παρέμβει στην ιδιωτική ζωή των μελών της οικογένειας και δεν θίγει 
ήθη, αξίες και αρχές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία»�. 

Ξεκάθαρες λοιπόν εξαρχής οι προθέσεις των νομοθετών: μιλάνε για «το φαινό-
μενο» της ενδοοοικογενειακής βίας σαν να πρόκειται για καιρικό φαινόμενο που 
πέφτει απ΄ τον ουρανό. Μετά μιλάνε για πρόσωπα γενικώς και αορίστως, λες και 
τα πρόσωπα που ασκούν βία μέσα στην οικογένεια δεν έχουν συγκεκριμένο φύλο. 
Στη συνέχεια, παρά την παραδοχή ότι η βία μέσα στην οικογένεια πρέπει να αντι-
μετωπιστεί, διακηρύττουν την «ενίσχυση της αρμονικής συμβίωσης των προσώ-
πων στο πλαίσιο της οικογένειας» και μάλιστα με τρόπο που «δεν θίγει τα ήθη, τις 

αξίες και τις αρχές της ελληνικής κοινωνίας». Οπότε σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 
(κι αν τα «πρόσωπα» αποκτήσουν έμφυλη υπόσταση), φτάνουμε στο εξής φοβερό 
συμπέρασμα: εναρμονιζόμενος με τα ήθη και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας, ο 
νόμος έρχεται στην ουσία να ενισχύσει την αρμονική συνύπαρξη αντρών που βα-
ράνε με γυναίκες που τρώνε ξύλο μέσα στην οικογένεια. Απίστευτο, κι όμως αυτό 
ακριβώς μας λένε! Επιπλέον, προκύπτει το ερώτημα: αν τελικά οι αξίες της ελληνι-
κής κοινωνίας δεν προωθούν τη βία κατά των γυναικών, αν τα κατεστημένα ήθη 
δεν θιγούν, τότε προς τι ένας νόμος για την ενδοοικογενειακή βία; 

Εντάξει, δεν θέλουμε να επιδοθούμε σε ρητορικές ασκήσεις. Η βία κατά των 
γυναικών μέσα στην οικογένεια είναι ζήτημα σοβαρό και εκτεταμένο. Παρά την 
ανυπαρξία στοιχείων για την έκταση του «φαινομένου» (συμβάλλουν σε αυτό 
οι αξίες αυτής της κοινωνίας που είναι αξίες κοινωνίας Κωσταλέξι), υπολογίζεται  
ότι στην Ελλάδα, σε περίπου μία στις τρεις οικογένεις η γυναίκα έχει πέσει θύμα 
βίας�. Οι ρίζες του «φαινομένου» είναι πέρα ως πέρα κοινωνικές και προφανώς 
δεν πρόκειται για «φαινόμενο», αλλά για έναν πολιτισμό των σχέσεων αντρών και 
γυναικών όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 

Η ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων μέσα στην οικογένεια, το γεγονός ότι 
ο αντρικός μισθός που μπαίνει στο οικογενειακό ταμείο δεν προστάζει πλέον τις 
συζύγους ούτε και μπορεί να επιβάλλει καταναγκασμούς στο κρεβάτι, είναι οι 
συχνότερες αιτίες που οι άντρες σηκώνουν τα ξερά τους. Οι περισσότεροι δρά-
στες είναι σε γενικές γραμμές αυτό που θα λέγαμε «πολίτες υπεράνω υποψίας»: 
σχετικά ευκατάστατοι, σχετικά έως αρκετά μορφωμένοι, κοινωνικά δηλαδή αυτο 
που συνηθίζεται να λέγεται «καταξιωμένοι». Αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι πα-
ρασκευαστές του συγκεκριμένου νόμου: πως δηλαδή η κοινωνική-ταξική θέση 
των δραστών είναι τέτοια που υπαγορεύει μια light ποινική μεταχείριση, και σε 
κάθε περίπτωση όχι αυτή που επιφυλάσσεται σε έναν «κοινό εγκληματία». Κι αν 
δεν μας πιστεύετε, ιδού τι έγραφε το πόρισμα της ομάδας εργασίας που συστά-
θηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό την διαμόρφωση του νόμου για 
την ενδοοικογενειακή βία: 

Σύμφωνα με Δειγματοληπτική στατιστική αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν 
γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματεί-
ας Ισότητας το �004, ο μύθος ότι η κακοποιημένη γυναίκα είναι συνήθως χαμη-
λού μορφωτικού επιπέδου δεν επιβεβαιώνεται, αφού 7 στις �0 γυναίκες θύμα-
τα είναι απόφοιτες τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Επίσης, 6 στις 
�0 γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και προσήλθαν στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα Αθήνας - Πειραιά ανέφεραν ότι βρίσκονται σε μέτρια ή καλή οικονομική 
κατάσταση. Αντίστοιχα, 6 στους �0 δράστες ενδοοικογενειακής βίας είναι Δευ-
τεροβάθμιας, Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ενώ  8 στους �0 
δράστες εργάζονται. Η αντίληψη  ότι μία από τις βασικές αιτίες εκδήλωσης βίαι-
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κι ας σε βαράει...

ης συμπεριφοράς είναι το χαμηλό μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο του δράστη 
επίσης δεν επιβεβαιώνεται.�

Πιστεύουμε να έχει ήδη γίνει φανερό: ο νόμος του �006 για την ενδοοικογενει-
ακή βία είναι ένας νόμος που επιφυλάσσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ευνοϊκή 
μεταχείριση για τον σύζυγο- δράστη. Ο λόγος γι’ αυτό έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι οι σύζυγοι-βιαστές είναι «ευυπόληπτοι πολίτες» που «δεν έχουν εμπλακεί στο 
παρελθόν με τη δικαιοσύνη»4. Οι νομοθέτες, οι μπάτσοι, οι εισαγγελείς και οι δι-
καστές δεν θέλουν να διώκουν ευυπόληπτους πολίτες, νοικοκυραίους και οικο-
γενειάρχες. Κύρια δουλειά τους είναι να διώκουν τους πληβείους. Τις αιτίες που οι 
σύζυγοι εκδηλώνουν βίαιη συμπεριφορά στις γυναίκες επίσης τις γνωρίζουν οι 
αρμόδιοι: δεν είναι η φτώχεια, δεν είναι η ανέχεια, δεν είναι η αμορφωσιά. Είναι ο 
φθόνος, η ζήλια, η επιβολή της εξουσίας, η θέληση για τιμωρία της γυναίκας. Ας 
επιμείνουμε για λίγο εδώ. Να για παράδειγμα τι υποστήριζε ο Σωκράτης Κοσμί-
δης από το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νόμου στη Βουλή:

Επισημαίνω ότι ο βιασμός εντός γάμου δεν πρέπει να εξομοιώνεται με το βιασμό 
εκτός γάμου, όσον αφορά την ποινική μεταχείριση. Βέβαια, τελικά ο δικαστής εί-
ναι που προβαίνει στην επιμέτρηση της ποινής. Ωστόσο, θεωρώ ότι άλλο βάρος 
έχει ο βιασμός πίσω από τις κουρτίνες της οικογενειακής στέγης και άλλο ο βια-
σμός που διαπράττει ένας ανισόρροπος αλήτης σ’ ένα ανύποπτο κοριτσάκι που 
παίζει σ’ ένα πάρκο.5

Άλλο να σε βιάζει ένας αλήτης κι άλλο ο δικός σου άνθρωπος! Ευχαριστού-
με, λοιπόν, και τον κύριο Κοσμίδη που μας βοηθάει να καταλάβουμε τη λογική:  
σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο βιασμός στο πάρκο διαφέρει από τον βιασμό 
στο συζυγικό κρεβάτι μόνο και μόνο γιατί ο βιαστής έχει διαφορετική κοινωνική 
τάξη οπότε και πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το νόμο. Και να λοι-
πόν που έρχεται ένας νόμος για να δικάσει τους οικογενειάρχες. Οπότε; Οπότε 
γί αυτούς οφείλουμε να προβλέψουμε ειδική ποινική μεταχείριση, κοινώς... ποι-
νική διαμεσολάβηση!

Η ποινική διαμεσολάβηση είναι ο θεσμός τον οποίο εισήγαγε ο νόμος για την 
ενδοοικογενειακή βία και δίνει όπως λέγαμε και προηγουμένως τη δεύτερη ευ-
καιρία στο σύζυγο-κακοποιητή. Ο απαράδεκτος αυτός θεσμός παρουσιάστηκε 
από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης ως άλλη μια μεγάλη «τομή» στην ελληνική 
νομοθεσία. Εν τάχει, η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης είναι μια διαδι-
κασία συμβιβασμού και έχει ως εξής: σε περίπτωση που ο άντρας ασκήσει βία 
στη γυναίκα ή το παιδί του και στην περίπτωση που η βία αυτή εντάσσεται στην 
κατηγορία του πλημμελήματος (π.χ. απλές σωματικές βλάβες και όχι βιασμός, 
που είναι κακούργημα), και αν εναντίον του κινηθεί ποινική διαδικασία, τότε ο 
εισαγγελέας δικαιούται να καλέσει τον άντρα, να του ζητήσει το «λόγο της τιμής 
του» (σοβαρά τώρα, μην γελάτε, έτσι γράφει επί λέξει το άρθρο �� του νόμου) 

Συζήτηση επιπέδου

Παρακάτω, έχουμε σταχυολογήσει ορισμένα αποσπάσματα από τη συζήτηση στη Βουλή. Απηχούν σε μεγά-
λο βαθμό τις κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις πάνω στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, παρότι οφεί-
λουμε να ομολογήσουμε ότι το επίπεδο των ομιλητών ήταν κάπως απογοητευτικό. Εμείς πάντως τρομάξαμε 
από όσα διαβάσαμε. Το μίγμα γελοιότητας και μισογυνισμού που χαρακτήριζε διάφορες τοποθετήσεις είναι 
όπως και να το κάνουμε επικίνδυνο κι εκρηκτικό. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

 Το ΚΚΕ στην προσπάθειά του «σώνει και ντε» να συνδέσει το θέμα με τη συνολική κυβερνη-
τική πολιτική κατέληξε στις πιο άκυρες διαπιστώσεις. Εκεί που ακόμα και οι ίδιοι οι δεξιοί 
παραδέχονται ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει δράστες με καλό και ευκατάστατο προφιλ, το 
κκε ενοχοποίησε τον λαό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί, «αλλά δεν φταίει» (παρακάτω μι-
λάει η Βέρα Νικολαϊδου): 

«Πού εμφανίζεται περισσότερο η ενδοοικογενειακή βία; Οπωσδήποτε στις οικογένειες που έχουν κοινωνικά 
προβλήματα, σ’ αυτούς που είναι καταδικασμένοι να ζουν στη φτώχεια, στην ανέχεια, με τους σημερινούς 
μισθούς και τις σημερινές αυξήσεις των 77 λεπτών, σ’ αυτήν την κατάσταση, σ’ αυτές τις κοινωνικές συνθή-
κες. Όχι ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα στις άλλες οικογένειες, των μεγαλοεπιχειρηματιών, απλά εκεί το πρό-
βλημα έχει τη ρίζα του στο χρήμα, στα μερίδια των επιχειρήσεών τους και είναι τόσο αδίστακτοι που πολλές 
φορές παίρνουν τον νόμο οι ίδιοι στα χέρια τους. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και είναι καθαρό στις οι-
κογένειες που έχουν κοινωνικά προβλήματα και κύρια είναι σε βάρος των γυναικών».

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη της ομιλίας της Άντζελας Γκερέκου (ΠΑΣΟΚ). Η ενδοοικογε-
νειακή βία, υποστήριξε, δεν είναι ζήτημα φύλων, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια «ουσι-
αστική» πραγμάτευση του ζητήματος:
 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας από τη λογική που παράγει το πρόβλημα της εν-
δοοικογενειακής βίας θα ήθελα εξαρχής να πω ότι, παρά το γεγονός ότι το 80% με 90% των 

θυμάτων είναι γυναίκες, δεν θεωρώ ότι είναι αποκλειστικά ένα πρόβλημα φύλων και, αν μπούμε σε μια τέτοια 
συζήτηση, φοβάμαι ότι θα χάσουμε την ουσία του θέματος.

Δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην τοποθέτηση της Έλενας Κουντουρά εκ μέρους της 
ΝΔ. Η ομιλία της είχε εντυπωσιακό βάθος και φυσικά εκείνη η διαπίστωσή της, ότι υπάρ-
χουν και γυναίκες που κακοποιούν άντρες, ήταν όπως και να το κάνουμε αξιομνημόνευ-
τη. Καθότι είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου για την Αντρική και Πατρική Αξιοπρέπεια, 
όλα βγάζουν νόημα:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι έγκλημα εν κρυπτώ. Είναι το 
φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο κάποιο ή κάποια μέλη της οικογένειας ασκούν βία σε κάποια άλλα μέλη. 
Τις περισσότερες φορές η βία προέρχεται από το σύζυγο στη σύζυγο, από τα ενήλικα μέλη στα ανήλικα και 
στη χειρότερη περίπτωση, σε κάποια ανυπεράσπιστα τρίτης ηλικίας άτομα. (...) Βεβαίως, υπάρχουν περι-
πτώσεις άσκησης βίας από τη σύζυγο προς το σύζυγο. Όμως, θα έλεγα ότι είναι σπάνιες. Φυσικά, είναι κα-
ταδικαστέες.

Λόγο για το θέμα είχε και ο φασίστας πρώην προπονητής Εθνικής μπάσκετ, Γιάννης Ιωαννί-
δης, που από τα έδρανα της νέας δημοκρατίας εισηγήθηκε επιπλέον μέτρα: να πηγαίνουν οι 
κακοποιημένες γυναίκες πρώτα στον ψυχίατρο και όχι στα δικαστήρια. Ευτυχώς δεν εισα-
κούστηκε! Σ΄ευχαριστούμε Παπαληγούρα! (στ΄αλήθεια αυτή τη φορά):

Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι στην Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το 
θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είχα προτείνει η γυναίκα ή ο οιοσδήποτε –πιο πολύ όμως είναι για τους ενήλι-
κες- να μπορεί να πηγαίνει σε θεσμοθετημένο ψυχίατρο ή ψυχαναλυτή και να καταγγέλλει το γεγονός την πρώ-
τη φορά -υπάρχει το επαγγελματικό απόρρητο και στη συνέχεια να ενημερώνεται ο άντρας. Είναι πολύ βασι-
κό το να έχει ενημερωθεί θεσμικά κάποιος. Τη δεύτερη φορά, όταν επαναληφθεί πλέον το φαινόμενο της βίας, 
από κει και πέρα θα γίνει δημόσιο και θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, γιατί οι περισσότεροι πιστεύ-
ουν ότι δεν θα καταγγελθεί, ότι οι γυναίκες ντρέπονται. Γι’ αυτόν το λόγο είναι πολύ σοβαρό να υπάρχει κάποι-
ος όπου θα μπορούν να το πουν, χωρίς να δημοσιοποιηθεί και από κει και πέρα να ενημερωθεί και ο θύτης ότι 
πλέον δεν είναι μυστικό της οικογένειας

Μαντέψτε ποιος άλλος τοποθετήθηκε για το ζήτημα. Ο μπάτσος Στάθης Θεοχάρης της φω-
σκολικής σαπουνόπερας «Καλημέρα Ζωή»! Γιώργος Βασιλείου το όνομά του και από τα 
έδρανα της ΝΔ επισήμανε τον κίνδυνο εκφυλισμού της ελληνικής οικογένειας:
 Ο συνταγματικός μας νομοθέτης θεώρησε –και πιστεύω πολύ σωστά, πολύ ορθά και με με-

γάλη διορατικότητα (...)- ότι η οικογένεια αποτελεί το θεμέλιο του ελληνικού γίγνεσθαι και τη βάση για την εξέ-
λιξή μας σε όλους τους τομείς. Εάν η οικογένεια αρρωστήσει, θα αρρωστήσει και η κοινωνία μας.
 Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικογένεια βομβαρδίζεται καθημερινά με άγνωστα για την 
ελληνική κουλτούρα στοιχεία. 
(...) Η παγκοσμιοποίηση, από την άλλη μεριά, προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πάντα, αποχαρακτηρίζοντας 
κληρονομιές και πολιτισμούς, βάζοντας όλους τους λαούς σε ένα τσουβάλι.
Με το νομοσχέδιο υιοθετείται για πρώτη φορά μια πρωτοποριακή διαδικασία. Τη διαμεσολάβηση δικαστι-
κών λειτουργών πριν φτάσουμε στο αντικοινωνικό φαινόμενο μέλη μιας οικογένειας κυριολεκτικά να σκο-
τώνονται ενώπιον δικαστηρίων.

Τέλος, ο κύριος Δ. Κωνσταντάρας (και πάλι νδ) δήλωσε ότι έχει χάσει την μπάλα γενικώς με το 
θέμα, και θέλει παντού... ρυθμίσεις! Απολαύστε τον:
Η οικογένεια –αυτό διαπιστώθηκε και από τους εισηγητές μας- δεν είναι πλέον όπως ήταν πα-
λιά, προφανώς επειδή όλη η κοινωνία μας δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Έχουμε νέες κα-
ταστάσεις, νέα ήθη, νέα πραγματικότητα, νέους κανόνες. Τα πράγματα αλλάζουν. Πολλά άλ-
λαξαν και η οικογένεια πια έχει άλλη υφή. Μονογονεΐκή οικογένεια, συμβίωση εκτός γάμου, 

υιοθετημένα παιδιά σε μονογονεΐκές οικογένειες, συμβίωση ή και γάμος ομοφύλων, βιασμός συζύγου από 
σύζυγο εντός του γάμου, ανθρώπινα δικαιώματα, σωφρονισμός, δικαιώματα του παιδιού. Τι θα κάνουμε;
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ότι δεν θα επαναλάβει την πράξη του «στο μέλλον». Επίσης τον καλεί να παρα-
κολουθήσει συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα (!) –απόροια της κλασικής 
άποψης ότι οι βιαστές έχουν κάποιο ψυχιατρικό/ψυχολογικό πρόβλημα6- για όσο 
χρονικό διάστημα ορίσουν οι θεραπευτές του, όπως και να αποζημιώσει χρημα-
τικά τη γυναίκα του σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Αν ο σύζυγος-δράστης 
δεχτεί να κάνει όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα, τότε ο εισαγγελέας καλεί τη γυ-
ναίκα-θύμα και τη ρωτά αν αποδέχεται και η ίδια τον συμβιβασμό. Αν η γυναίκα 
δεχτεί τον συμβιβασμό τότε η ποινική δίωξη του συζύγου τίθεται για τρία χρόνια 
στο αρχείο, κοινώς δεν διώκεται καθόλου. Σε περίπτωση που ο δράστης κρατή-
σει το «λόγο της τιμής του» για τρία χρόνια, τότε το αδίκημά του παραγράφεται, 
και η δικογραφία σε βάρος του πηγαίνει από το αρχείο κατευθείαν στο σκουπι-
δοντενεκέ. Σε περίπτωση που ο σύζυγος υποτροπιάσει μέσα στα τρία αυτά χρό-
νια, τότε κινείται κανονικά η ποινική διαδικασία εναντίον του. 

Συμπέρασμα; Τραβάμε το αυτάκι του συζύγου, πιέζουμε τη σύζυγο να απο-
δεχτεί το συμβιβασμό, επιστρατεύουμε τα γνωστά επιχειρήματα «μην διαλύσεις 
την οικογένειά σου, δώσ’ του άλλη μία ευκαιρία, σκέψου τα παιδιά σου, πού έξο-
δα για δίκες, είναι και χρονοβόρες», κοινώς... «βρείτε τα, κι ας σε βαράει»! Η ομι-
λήτρια εκ μέρους της ΝΔ το έκανε σαφές λέγοντας: 

Το νομοσχέδιο εισάγει έναν πρωτοπόρο θεσμό, το θεσμό της ποινικής διαμεσο-
λάβησης. (...) Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο θύτης και το θύμα καλούνται 
ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός. Εδώ, 
για να προλάβω ορισμένες αντιρρήσεις, οι οποίες υπήρξαν και στην επιτροπή, 
θα ήθελα να τονίσω ότι κατ’ αρχήν θεωρώ ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι θε-
σμός ο οποίος δικαιούται προστασίας. Είναι θεσμός που προστατεύεται και από 
το Σύνταγμα και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση κατ’ αρχήν να τον προστατεύ-
σουμε. Μην ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι και ο θύτης είναι μέλος 
της οικογένειας και ότι η τιμωρία αυτή μπορεί να έχει αντανάκλαση σε ολόκλη-
ρη την οικογένεια.7  

Σαφές: και ο θύτης είναι μέλος της αγίας οικογένειας, βασικά την οικογένεια 
θέλουμε να προστατέψουμε άρα και τον θύτη. Ας ακούσουμε όμως και την άλλη 
πλευρά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θ. Τζάκρη, επισήμανε τα εξής για το θεσμό της 
ποινικής διαμεσολάβησης, από το βήμα της αντιπολίτευσης:

  (...) αυτός ο φρικτός θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης που τόσο αβασάνι-
στα προτείνετε με το παρόν νομοσχέδιο, απηχεί ακριβώς αυτήν την αντίληψη 
σας: Καλύτερα μια οικογένεια μ’ ένα προβληματικό γονιό, που τρομοκρατεί και 
κακοποιεί σύζυγο και τέκνα, παρά καθόλου οικογένεια!
      Μια κατ’ άρθρον κριτική ανάγνωση, όμως, των νέων διατάξεων θα σας απο-
δείξει πόσο αδιάφοροι στέκεστε απέναντι στα θύματα της ενδοοικογενειακής 
βίας και πόσο αγωνιάτε για τη διατήρηση των παραδοσιακών δομών της ελληνι-
κής κοινωνίας, ακόμη, και όταν αυτές οι δομές είναι βάρβαρες, απάνθρωπες και 
ξεπερασμένες σε κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της. 
Τώρα το πόσοι θα πιέσουν το θύμα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο δράστη 
σύζυγο, είτε αυτοί είναι συγγενείς είτε είναι και τα αστυνομικά όργανα, το γνω-
ρίζουμε όλοι, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι σημαίνει η διατήρηση της 

Μην ανησυχείτε. Θα μας σώσουν οι μπάτσοι. 

Ποιοι άλλοι ασχολούνται θεσμικά με την ενδοοικογενειακή βία; Οι μπάτσοι. Ασχολούνται κα-
ταρχάς άμεσα με το ζήτημα, μιας και ως γνωστό δέρνουν οι ίδιοι τις γυναίκες τους. Ασχολού-
νται όμως και εμμέσως. Η εμπειρία πολλών γυναικών που καταφεύγουν στην αστυνομία για 
να καταγγείλουν την κακοποίησή τους αποδεικνύει ότι η αστυνομία επιδεικνύει υπερβάλλο-
ντα ζήλο στην καταπολέμηση του «φαινομένου» που συνίσταται στα εξής στοιχεία: αδιαφο-
ρία, εχθρότητα, προσπάθεια υποβάθμισης των περιστατικών που καταγγέλει η παθούσα και 
προσπάθειες να την πείσουν να «δώσει τόπο στην οργή» όπως άλλωστε επιτάσσει και ο νό-
μος. Σε πολλές περιπτώσεις οι μπάτσοι φροντίζουν ώστε να μην καταγραφούν καν επισήμως 
τα περιστατικά. Στο δελτίο συμβάντων για παράδειγμα, η ενδοοικογενειακή βία μεταφράζε-
ται συχνά σε «οικογενειακό επεισόδιο» μεταξύ «δύο ατόμων». Τα άτομα δεν έχουν φύλο και 
το επεισόδιο παραμένει ασαφές (για περισσότερα στο θέμα, διάβασε τον Ιό, «Βία χωρίς όνο-
μα!», 12/2/2006). 
Παρόλ΄αυτά η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε τον Απρίλιο του 2005 εγχειρίδιο 
που απευθύνει στους αστυνομικούς συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να συμπεριφέρονται 
στις γυναίκες που καταγγέλουν την κακοποίησή τους. Είναι αρκετά χαριτωμένο και οφείλου-
με να συγχαρούμε τον γραφίστα που έφτιαξε το εξώφυλλο. Όπως βλέπετε και στη φωτογρα-
φία, πρόκειται για μια σιδηρογροθιά που αποτελείται από... βέρες, η μία από τις οποίες γρά-
φει «Στέλλα» (κατά το «φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι!»). Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για υπο-
νοούμενο του γραφίστα προς τους συναδέλφους του μπάτσους, ξέρουμε όμως πως στο εσω-
τερικό του εγχειριδίου υπάρχουν ειδικότερες οδηγίες για το πώς πρέπει να φέρονται οι μπά-
τσοι σε γυναίκες συναδέλφων τους που καταγγέλουν κακοποίηση. Ενδεικτικά θα αναφέρου-
με μία: «Οι αρχές ενδεχομένως να κληθούν να χειριστουν υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
με δράστη αστυνομικό. Στην περίπτωση αυτή ο Αστυνομικός που εξετάζει την υπόθεση δεν 
θα πρέπει να «εγκλωβίζεται» σε απόψεις, όπως: το θύμα υπερβάλλει επειδή ο συνάδελφος 
είναι υπεράνω υποψίας».  (Για περισσότερα δείτε ολόκληρο εγχειρίδιο, το βρίσκετε εύκολα 
μέσω google).  

Αφίσες της γενικής γραμματείας ισότητας 
ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία, κάπου 

το 2000. Γι’ άλλη μια φορά ο σύζυγος 
αντιμετωπίζεται με το γάντι. Προσέξτε π.χ. ποιο 

είναι υποκείμενο του κεντρικού συνθήματος 
και στις δύο αφίσες: η Βία. Σαν να λέμε η βία απ’ 

όπου κι αν προέρχεται....
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οικογένειας με κάθε κόστος. Εφόσον η σύζυγος αρνηθεί, η δίκη θα συνεχιστεί σε 
βάρος του συζύγου της, ωστόσο η ίδια θα έχει στιγματιστεί στα μάτια των δικα-
στών ως τουλάχιστο σκληρή γυναίκα που δεν δέχτηκε να δώσει μια δεύτερη ευ-
καιρία στο σύζυγό της, δίχως κανείς να αναλογιστεί ότι για τη γυναίκα αυτή η κα-
κοποίηση που καταγγέλθηκε, είναι μόνο ένας κρίκος σε μια μακρά αλυσίδα κα-
κοποιήσεων που προηγήθηκαν και που είχαν μικρότερη είτε την ίδια ένταση με 
την καταγγελία και βρήκε για πρώτη φορά το κουράγιο να ζητήσει βοήθεια από 
τις αρχές. Και τούτο, γιατί κανείς δεν θέλει να καταλάβει ότι το θύμα της κακοποί-
ησης είναι αυτό που χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία για να ζήσει και όχι ο δρά-
στης της κακοποίησης, γιατί μια δεύτερη ευκαιρία γι’ αυτόν σημαίνει μια νέα ευ-
καιρία για να αποτελειώσει το έργο της κακοποίησης που του διέκοψε το θύμα 
με την καταγγελία του.8

Πράγματι, έτσι είναι. Η πασοκα βουλευτής προφανώς και έχει καταλάβει τον 
ύπουλο χαρακτήρα του θεσμού της διαμεσολάβησης Ακόμη και ο καταποντισμέ-
νος σήμερα πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης (και τότε βουλευτής του Συ-
νασπισμού) τόνιζε ότι:

Είναι, όμως, έντονη η αντίρρησή μου για την ποινική διαμεσολάβηση. Η ποινική 
διαμεσολάβηση –θα τα πούμε και στη συζήτηση επί των άρθρων- όπως δομεί-
ται, νομίζω ότι είναι αναποτελεσματική και θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές 
-σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των ανθρώπων...
(...) Εξακολουθώ κύριε Υπουργέ,  να έχω την άποψη ότι ελέγχεται και συνταγμα-
τικά η ποινική διαμεσολάβηση την οποία εισάγετε. Δίδετε αρμοδιότητες στον ει-
σαγγελέα, τις οποίες δεν δικαιούται.9

Παραθέτουμε τα παραπάνω αποσπάσματα για να καταδείξουμε πως αν μη 
τι άλλο όσοι και όσες συζητούν στη Βουλή για το νόμο περί ενδοοικογενειακής 
βίας δεν είναι διόλου εκτός πραγματικότητας, αλλά ξέρουν ακριβώς για τι πράγ-
μα μιλάνε�0. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανταπαντώντας στις διαφωνίες περί ποινι-
κής διαμεσολάβησης είπε με κάθε ειλικρίνεια τα εξής:

Κατά τη διαμόρφωση του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης λήφθηκε επί-
σης πρόνοια  να μην επωφελείται απ’ αυτήν τη διαδικασία κανένα από τα δύο 
μέρη -να είναι «ουδέτερη». Βεβαίως είναι δυνατόν, όπως ειπώθηκε από τον κ. Βε-
νιζέλο να ασκούνται πιέσεις στο θύμα προκειμένου να δεχθεί τη διαμεσολάβη-
ση. Αλλά γιατί αυτό είναι κατ’ ανάγκη κακό;
Πράγματι είναι προκλητικό να καταργείται η ποινική αξίωση της πολιτείας και να 
εξαφανίζεται η αξιόποινη πράξη λόγου χάριν του υπερήμερου οφειλέτη του δη-
μοσίου, που εξοφλεί ολοσχερώς το χρέος του, ακόμα και μετά την άσκηση ποι-
νικής δίωξης σε βάρος του... και αυτό να μην είναι δυνατόν να συμβεί στην περί-
πτωση της οικογένειας που πάσχει, όταν μέλος της έχει δημιουργήσει ένα πρό-
βλημα και στη συνέχεια και με την παρέμβαση της πολιτείας μεταμελείται και 
συμμορφώνεται εφεξής στις επιταγές του νόμου.��

Τελικά, αυτή είναι η ουσία του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία δια στό-
ματος του υπουργού: να επιλύθει ένα «πρόβλημα» που προξενεί «κάποιο μέλος» 
της οικογένειας. Η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση, η επιβολή και οι βρισιές εί-
ναι «προβλήματα» που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τρία χρόνια αναστολή 
«αν ασκηθούν πιέσεις στο θύμα» («πού το κακό άλλωστε;»). Μετά ο σύζυγος μπο-
ρεί να συνεχίσει το χαβά του. 

Κατά τα άλλα, ξέρουμε πως αν οι γυναίκες αρνηθούν τον συμβιβασμό και 
θέλήσουν να προχωρήσουν σε δίκη, τότε ξεκινάει γί αυτές άλλο ένα μακρόσυρ-
το μαρτύριο. Εκτός από τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για 
να είναι υποφερτή η όλη διαδικασία (υποστήριξη από το δικό τους συγγενικό/φι-
λικό περιβάλλον και οικονομική ανεξαρτησία από το σύζυγο), εκεί, στη δίκη, τις 
περιμένουν τα χειρότερα. Να αποδείξουν την σωματική, την ηθική και την ψυχι-
κή βλάβη, να αποδείξουν το βιασμό, να περιγράψουν με ακρίβεια τα βασανιστή-
ρια, να προσκομίσουν πειστήρια, να φέρουν μάρτυρες που ως γνωστό δεν υπάρ-
χουν (γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ενδοοικογενειακής βίας, ότι γίνεται 
πίσω από κλειστές πόρτες), να αποδείξουν ότι δεν είναι τρελές και μοχθηρές, κοι-
νώς να δικαστούν οι ίδιες για τη βία που υφίστανται. Αφού ο σύζυγος, είπαμε, εί-
ναι «καλός πολίτης, καλός συνάδελφος, καλός άνθρωπος»...  

�  Βλ. πρακτικά συζήτησης στη Βουλή 4/�0/�006.
�  Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε το �006 η βουλευτής της ΝΔ Κρινιώ Κανελλοπούλου. Βλ. 
πρακτικά Βουλής 4/�0/�006. 
� Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΣΔΔΑΑ για την αντιμετώπιση της ενδοοικογε-
νειακής βίας και της βίας κατά συνοικούντων προσώπων, 8/7/�005. Μπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελιδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και πιο συγκεκριμένα στο: http://www.
isotita.gr/index.php/docs/c60/.
4 Στο ίδιο.
5 Κρινιώ Κανελλοπούλου, Πρακτικά Βουλής, 4/�0/�006
6 Δια στόματος του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης: «Με τον τρόπο αυτό [εννοεί την ποι-
νική διαμεσολάβηση] ο δράστης αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του δεν είναι απλώς κοι-
νωνικά απαράδεκτη, αλλά και ψυχολογικά προβληματική». Βλ. πρακτικά συζήτησης στη Βου-

Βρείτε τα! (κι ας σε σφάξει...)

Όποια κάνει μια βόλτα στα δικαστήρια, μια οποιαδήποτε μέρα, είναι σίγουρο ότι θα πέσει πάνω 
σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Εμείς πάντως έτυχε και παρακολουθήσαμε μια τέτοια δίκη 
και πήραμε μια γεύση της δικαστικής πραγματικότητας και της απόστασης που υπάρχει ανάμε-
σα στον ίδιο το νόμο, την ερμηνεία του και τελικά την (μισογυνική) εφαρμογή του. 
Ο κατηγορούμενος ήταν 35χρονος τραπεζικός υπάλληλος, προσφάτως απολυμένος, με πτυχίο 
ΑΕΙ, «καλό παιδί, καλός συνάδελφος και... καλός σύντροφος», καθώς μάθαμε πως ήταν και μέ-
λος οργάνωσης της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Κατηγορούνταν από την (πρώην) σύζυ-
γό του ότι κατά τη διάρκεια του γάμου τους την έβριζε, την έδερνε, την κλείδωνε συστηματι-
κά στο υπνοδωμάτιο, χτυπούσε το παιδί τους. Ένας από τους λόγους γι’αυτή τη συμπεριφορά 
του, που κατονομάστηκαν στο δικαστήριο από την πλευρά της υπεράσπισης της γυναίκας, ήταν 
η ζήλεια του συζύγου για το γεγονός ότι η γυναίκα του είχε πετύχει στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ενώ 
ο ίδιος όχι. Ένας άλλος, το αίσθημα μειονεξίας για το γεγονός ότι λεφτά στο σπίτι έφερνε η σύ-
ζυγος κι ένας τρίτος, αφορούσε στον ερχομό του παιδιού που επέβαλε στον ίδιο καθημερινές 
οικογενειακές υποχρεώσεις και καθήκοντα φροντίδας, άρα γκρίνια και δυσανεξία. Η σύνθεση 
της έδρας του δικαστηρίου ήταν αμιγώς αντρική* και όπως αποδείχτηκε στη διεξαγωγή της δί-
κης άκρως επιθετική απέναντι στη γυναίκα. Με λίγα λόγια, τα πράγματα ήταν ακριβώς όπως τα 
λένε εδώ και χρόνια οι φεμινιστικές γραφές: το προφίλ του δράστη «καλό και υπεράνω υποψί-
ας», η έδρα διόλου φιλική προς τη γυναίκα, η ίδια στο ρόλο όχι της ενάγουσας αλλά της κατη-
γορούμενης, οι λόγοι της κακοποίησης ήταν το αίσθημα μειονεκτικότητας, η ζήλια, η επίδειξη 
και η επιβολή εξουσίας. 
Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες της δίκης, θα αρκεστούμε σε ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία. Η 
έδρα του δικαστηρίου επιδιδόταν σε γκριμάτσες περιφρόνησης και έκανε ειρωνικά σχόλια κα-
θόλη τη διάρκεια της κατάθεσης της γυναίκας. Πολλά από αυτά τα έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου που με ύφος καφενόβιου νταή της απηύθυνε συχνά ερωτήσεις και σχόλια του τυ-
που: «και γιατί ένιωθες στενάχωρα που σε κλείδωνε στο υπνοδωμάτιο; Σιγά!». Το γεγονός ότι 
ο σύζυγος ένα βράδυ περιέλουσε τη γυναίκα του με παγωμένο νερό, σχολιάστηκε από το δικα-
στή ως «δρόσισμα» και σε κάποια άλλη στιγμή, όταν η γυναίκα προσκόμισε φωτογραφίες από 
το σπίτι που το είχε κάνει μαντάρα ο σύζυγος μια μέρα από τα νεύρα του, ο δικαστής τη ρώτησε: 
«καλά, φωτογράφος είσαι και μας έφερες εδώ φωτογραφίες;». Κατά τα άλλα, η γυναίκα έπρεπε 
να αποδείξει ότι υπέστη από την όλη διαδικασία εκτός από σωματικές βλάβες και ηθική βλάβη 
προκειμένου να λάβει την αποζημίωση που ορίζει ο νόμος σε αυτή την περίπτωση. Μόνο που 
η ηθική βλάβη, αν το καλοσκεφτεί καμιά, δεν μπορεί πρακτικά να αποδειχθεί στο δικαστήριο, 
άρα ο νόμος είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστος οπότε το όλο θέμα εναπόκειται στην «καλή θέλη-
ση» των δικαστών. 
Ο κατηγορούμενος δεν προκάλεσε ειρωνικά σχόλια, δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την έδρα, σχεδόν 
θα λέγαμε πως πέρασε απαρατήρητος. Τελικά ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για όλως ελα-
φρές σωματικές βλάβες με ένα χρόνο αναστολή (οι μάρτυρες υπεράσπισής του δεν έπεισαν και 
ιδιαίτερα) και στη γυναίκα επιδικάστηκε ως αποζημίωση το φοβερό ποσό των 46 ευρώ. Το κε-
ρασάκι στην τούρτα μπήκε φυσικά στο πέρας της δίκης, όταν ο νταής πρόεδρος του δικαστηρί-
ου σηκώθηκε από τον θρόνο του και απευθύνθηκε off the record στη γυναίκα με ύφος απειλη-
τικό και εξοργισμένο: «σε αυτή τη δίκη κυρία μου χαμένος είναι μόνο ένας: το παιδί σας! Βρείτε 
τα με το συζύγο! Όχι άλλες τέτοιες δίκες!». Μετά παρενέβη και ο εισαγγελέας για να ενημερώσει 
για το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. 
Παραλείψαμε βέβαια να πούμε ότι ο σύζυγος είχε σε βάρος του και δεύτερο δικαστήριο για από-
πειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του. Αλλά αυτή η υπόθεση, όπως ειπώθηκε από την έδρα, 
«απασχολεί άλλο δικαστήριο και όχι το παρόν». Ηθικό δίδαγμα; Βρείτε τα! (κι ας σε σφάξει...) 

*Θα περίμενε καμιά ο νόμος να προβλέπει πως η έδρα που δικάζει τέτοιες υποθέσεις οφείλει να 
είναι μικτής σύνθεσης. Ως ελάχιστη τουλάχιστον αναγνώριση πως οι γυναίκες είναι τα θύματα 
της βίας. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αλλά και να υπήρχε, τι θα άλλαζε στην ουσία; Οι δικα-
στές είναι δικαστές –θηλυκοί κι αρσενικοί.

λή 4/�0/�006.
7 Στο ίδιο.
8 Στο ίδιο.
9 Στο ίδιο.
�0 Να σημειώσουμε εδώ πως πασοκ και συνασπισμός διατύπωναν διαρκώς τη θέση πως 
αυτό που χρειάζεται για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας είναι κονδύλια για 
δομές πρόληψης (ξενώνες, μκο, συμβουλευτικά κέντρα). Υποπτευόμαστε πως η στάση 
τους δεν υπαγορεύονταν από αμιγώς ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τις κακοποιημένες 
γυναίκες. Ως εκπρόσωποι των αφεντικών του λεγόμενου «τέταρτου» (βλ. εθελοντικού) το-
μέα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι μία από τις βασικές έγνοιες τους.
�� Πρακτικά της Βουλής 6/�0/�006.


