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ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

 

Η θηλυκή πεταλούδα Lycaena Phlaeas του είδους Small Copper Butterfly ζευγαρώνει µία φορά στη ζωή 

της. Κλείνοντας τις φτερούγες της γίνεται λιγότερο ορατή και αυτό τη βοηθάει να αποφύγει την 

επικοινωνία µε το είδος της. Κρίνεται ότι προσπαθεί να αποφύγει τη «σεξουαλική παρενόχληση» από τα 

αρσενικά…
1
  

                                                 
1
 http://www.eurobutterflies.com/species_pages/phlaeas.html 
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APPLIED ETHICS  

ΟΝ SEXUAL HARASSMENT 

 

ABSTRACT 

 

The study and the approach of sexual harassment is based on the assumption that 

the moral dimension of life is essential, both in private and in public domain. Both private 

and public morality are derived from "fusion" of personal principles with tasks that 

require specific roles. The Applied Ethics covers both discrimination, because morality 

has always been "public" character. The aim, after all, the Applied Ethics is to respond 

with clarity, firmness, persuasiveness and immediacy of the moral dilemmas of people. 

This paper attempts, through a philosophical reflection, to compose a picture of 

the problem of "not fair" behavior that is called "sexual harassment" its nature, its mode 

of action, its causes and effects and how is linked to moral judgments, "good" and "evil", 

focusing on data from biology, psychology, sociology and law. 

First considers the vision of the phenomenon for centuries, and summarizes the 

main theories about what is natural or unnatural in the biological model, healthy and 

deviant sexual behavior in the field of psychoanalysis and how sexual harassment is the 

problem of moral valuation of a transaction and a desire within the main ethical theories 

that have been made. 

In a special chapter develops and comments on the legal treatment of sexual 

harassment in Greece and also attempts to define the concept of the phenomenon at work, 

as a separate facet of moral human relationships, both within the framework set by 

european and national legislation, and this comparative analysis from the perspective of 

criminal law and criminal policy, and applied (business) ethics. As a further approach, is 

given a special chapter relating to sexual harassment in the military. The aim of this is to 

record the magnitude of the phenomenon and the emergence of the greek reality, to be 

placed on the real social dimension. 

The conclusions and proposals in the light of moral philosophy, aiming to help in 

the treatment of the phenomenon. 
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Εισαγωγή 

 

 

                                                                 Από τις επιθυµίες άλλες είναι φυσικές και άλλες µάταιες. Από  

                                           τις φυσικές, πάλι, άλλες είναι αναγκαίες, κι άλλες απλώς φυσικές…
2
 

 

                                                  Καµία ηδονή αυτή καθαυτή δεν είναι κακό, όµως ορισµένες ηδονές  

                     παράγονται µε µέσα που επιφέρουν πολύ περισσότερες ενοχλήσεις παρά ηδονές…
3
 

 

 

Η πραγµατική ζωή, όπως µαρτυρεί η ιστορία, είναι γεµάτη µε επεισόδια που 

κλονίζουν τόσο τους ηθικούς ενδοιασµούς µας όσο και την αίσθησή µας για το τι είναι 

ψυχολογικά πιθανό. 

∆ιερευνώντας ποιες είναι οι απόψεις των ανθρώπων για την ορθή συµπεριφορά, 

θα διαπιστώσουµε µια ποικιλοµορφία αντιλήψεων και θέσεων. Τι είναι αυτό που κάνει 

τους ανθρώπους να έχουν διαφορετικές γνώµες για το θεµιτό και το µη θεµιτό στην 

ανθρώπινη συµπεριφορά; Τι σηµαίνει «σεξουαλική παρενόχληση», πώς εκδηλώνεται και 

ποια τα όρια που τη διαχωρίζουν από το «φλερτ»; 

Η δηµιουργία µιας τυπολογίας της σεξουαλικής παρενόχλησης, για τη 

συστηµατική αντιµετώπιση των ποικίλων εκφάνσεών της, ήταν ένα εγχείρηµα πολύ πιο 

δύσκολο απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς κι αυτό, γιατί είναι παρούσα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Εξάλλου, νοµίζω ότι, σχετικά ζητήµατα πρέπει να 

προσεγγίζονται µε άκρα επιφυλακτικότητα και προσοχή. Πρόκειται για ένα πεδίο, όπου 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς το θεµιτό από το αθέµιτο, τον κανόνα από 

την απόκλισή του. Ακόµη και όποιος θεωρεί ότι µπορεί να κρίνει, θα πρέπει να έρθει 

αντιµέτωπος µε το θέµα της ευθύνης, που βέβαια είναι ταυτόχρονα και θέµα ελευθερίας.  

Είναι αλήθεια πως η σεξουαλική συµπεριφορά δεν είναι απελευθερωµένη από 

πολιτισµικούς καταναγκασµούς και ό,τι επιθυµούµε, ο τρόπος µε τον οποίο το 

επιθυµούµε, οι λεπτοµέρειες στις κινήσεις που χρησιµοποιούµε για να το προσεγγίσουµε 

                                                 
2
 Αβραµίδης: 179 (Επίκουρου Επιστολή προς Μενοικέα, 127). 

3
 Αβραµίδης: 209 (Επίκουρου Κύρια ∆όξα 8). 
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ή να το γοητεύσουµε δεν µπορούν να παραβλέψουν ορισµένους καθοριστικούς 

παράγοντες κοινωνικούς, πολιτισµικούς, γλωσσικούς και αισθητικούς του τόπου και του 

χρόνου στους οποίους ανήκουµε και των οποίων είµαστε τέκνα. «Κι όµως, στη 

σεξουαλικότητα υπάρχει και κάτι όντως ελεύθερο: η δύναµη της επιθυµίας· και ίσως 

αυτό να προκαλεί φόβο…»4. 

Στο πλαίσιο του προβληµατισµού αυτού, επανέρχονται τα αρχέγονα ερωτήµατα: 

∆ιαφοροποιείται η φυσική από την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και, άραγε, προηγείται 

η φύση και έπεται η κοινωνία ως µια πολιτιστική, κατά κάποιον τρόπο, δηµιουργία και 

εφεύρεση;
5
 Μήπως το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αντικειµενικά στον κόσµο µας, 

αλλά, όπως λέει και ο Άµλετ, ο στοχασµός µας τα κάνει τέτοια;6 Τελικά, εξαρτάται ο 

ηθικός νόµος από την ανθρώπινη πραγµατικότητα ή η ανθρώπινη πραγµατικότητα από 

τον ηθικό νόµο; Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και έξω από αυτήν 

την πραγµατικότητα δεν µπορούµε να εννοήσουµε τίποτε άλλο και καµιά επινόηση και, 

κατά συνέπεια, οι ηθικές αξίες που εκφράζουν οι ηθικές προτάσεις δεν µπορεί να είναι 

απόλυτες, εντελώς ανεξάρτητες από τον κόσµο7. 

Ο ρόλος της Εφαρµοσµένης Ηθικής Φιλοσοφίας σε όλες τις περιόδους της 

ανθρώπινης ιστορίας συνίστατο είτε στη δικαιολόγηση µιας δεδοµένης και υπαρκτής 

πρακτικής είτε στην προβολή µιας νέας εις αντικατάσταση της προϋπάρχουσας, η οποία 

δεν ανταποκρινόταν πλέον στις ανάγκες της εποχής. Η ηθική διαθέτει τέτοια δύναµη στη 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης και στάσης έναντι ενός ζητήµατος, ώστε καθίσταται 

αναγκαία, ιδίως, όταν η κρισιµότητα των καιρών απαιτεί επαναστατικές αλλαγές
8
. Η 

ιστορία έχει δείξει πως όταν φτάνουµε σε ένα όριο ηθικότητας, ορισµένοι θεσµοί που δεν 

ήταν εφικτοί ως τότε, γίνονται εφικτοί και αναπτύσσονται
9
. 

                                                 
4
 Carotenuto 2002: 259-260. 

5
 Η αντίθεση νόµος-φύσις στην ηθική και στην πολιτική αποτελούσε τον πυρήνα του προβληµατισµού της 

ελληνικής σκέψης, ιδίως στον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα. Φύσις σηµαίνει κάτι το φυσικό και το αληθινό και 

νόµος, κάτι που νοµίζεται σωστό στην πράξη, αρχικά κάτι που νέµεται, δηλαδή χορηγείται και εφαρµόζεται 

ως κάτι τεχνητό και, ίσως, κάποιες φορές, εσφαλµένο. Βλ. Guthrie 2003: 80-86. 

6
 Σαίξπηρ 2007: 74. 

7
 Πανταζάκος 1994: 109-111. 

8
 Πρωτοπαπαδάκης 2006: 59-60. 

9
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 37. 
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Η µελέτη και η προσέγγιση της σεξουαλικής παρενόχλησης βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η ηθική διάσταση της ζωής είναι ουσιαστική τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε 

δηµόσιο επίπεδο. Τόσο η ιδιωτική όσο και η δηµόσια ηθική προκύπτουν από το 

«πάντρεµα» των προσωπικών αρχών µε τα καθήκοντα που επιβάλλουν συγκεκριµένοι 

ρόλοι. Η Εφαρµοσµένη Ηθική καλύπτει και τις δύο διακρίσεις, διότι η ηθική είχε 

ανέκαθεν «δηµόσιο» χαρακτήρα. Μια ιδιωτική ηθική, όπως και µια ιδιωτική γλώσσα, για 

να θυµηθούµε τον Wittgenstein, δεν θα είχε νόηµα
10

. Σκοπός, άλλωστε, της 

Εφαρµοσµένης Ηθικής είναι να απαντά µε σαφήνεια, σταθερότητα, πειστικότητα και 

αµεσότητα στα ηθικά διλλήµατα των ανθρώπων
11

. 

Η εργασία αυτή επιχειρεί, µέσα από έναν φιλοσοφικό προβληµατισµό, να 

συνθέσει µια εικόνα για το πρόβληµα της «µη θεµιτής» συµπεριφοράς που ονοµάζουµε 

«σεξουαλική παρενόχληση», τη φύση της, τον τρόπο δράσης της, την αναζήτηση των 

αιτιών και επιπτώσεών της και το πώς αυτή συνδέεται µε τις ηθικές κρίσεις, το «καλό» 

και το «κακό», εστιάζοντας στα δεδοµένα τόσο της βιολογίας και της ψυχολογίας όσο 

και της κοινωνιολογίας και του δικαίου. 

Πρώτα εξετάζεται η θεώρηση του φαινοµένου ανά τους αιώνες, και 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες θεωρίες για το τι θεωρείται φυσικό ή αφύσικο 

κατά το βιολογικό µοντέλο, υγιές ή παρεκκλίνον στη σεξουαλική συµπεριφορά στο χώρο 

της ψυχανάλυσης και πώς η σεξουαλική παρενόχληση συνδέεται µε το πρόβληµα της 

ηθικής αποτίµησης µιας πράξης και µιας επιθυµίας στο πλαίσιο των κυριότερων ηθικών 

θεωριών που έχουν διατυπωθεί.  

 Σε ειδικό κεφάλαιο αναπτύσσεται και σχολιάζεται η νοµοθετική αντιµετώπιση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στη χώρα µας και, επιπλέον, επιχειρείται η οριοθέτηση της 

έννοιας του φαινοµένου στην εργασία, ως επιµέρους έκφανση της ηθικής των 

ανθρώπινων σχέσεων, τόσο στο πλαίσιο που θέτει η ευρωπαϊκή και η εθνική νοµοθεσία, 

όσο και σε αυτό της συγκριτικής ανάλυσης από την πλευρά του ποινικού δικαίου και της 

αντεγκληµατικής πολιτικής, καθώς και της εφαρµοσµένης (επιχειρησιακής) ηθικής. Ως 

περαιτέρω προσέγγιση, παρατίθεται κεφάλαιο που αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση 

στο στρατό. Στόχος των παραπάνω είναι η καταγραφή του εύρους του φαινοµένου και η 

                                                 
10

 ∆ραγώνα-Μονάχου 1995: 372-373. 

11
 Πρωτοπαπαδάκης 2005: 68. 
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ανάδειξή του στην ελληνική πραγµατικότητα, ώστε να τοποθετηθεί στην πραγµατική 

κοινωνική του διάσταση. 

 Τα συµπεράσµατα και η διατύπωση προτάσεων, υπό το πρίσµα της ηθικής 

φιλοσοφίας, στοχεύουν να συντελέσουν στην αντιµετώπιση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης.  
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Ενότητα 1.  Η φύση, η ισχύς και η δράση της παρενόχλησης 

 

 

Κεφάλαιο 1.  Η φαινοµενολογία της παρενόχλησης 

 

 

                                                  …Για τον Εντουάρντο, εκείνη ήταν το πιο αιθέριο γυναικείο πλάσµα   

                                                που τον άγγιξε ποτέ. Σχεδόν ευχόταν να σκοντάψει, να γλιστρήσει, για  

                                               να τη σηκώσει στα χέρια και να τη σφίξει στο στήθος του. Κι όµως δεν θα                     

                                          το έκανε ποτέ για πολλούς λόγους: φοβόταν µην την προσβάλλει, µην της             

                                      κάνει κακό…
12

 

 

 

1.1 Μύθοι και θρύλοι  

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολυδιάστατη και απύθµενη. Η δυνατότητα του 

ανθρώπου για εµπειρίες είναι απεριόριστη. Μπορεί να ανέβει στο µυστικό ύψος των 

πνευµατικών ουρανών και να βυθισθεί στο απόκρυφο βάθος των ασυνείδητων 

ενορµήσεων
13

. Ο παρατηρητής των ηθών
 
γνωρίζει πως η παρενόχληση έρχεται από 

µακριά, από την πιο απόµακρη προϊστορία, ως εκφραστής των βαθύτερων αναγκών του 

ανθρώπου και του διαρκούς διχασµού ανάµεσα σε αυτό που επιθυµεί και αυτό που δεν 

έχει το κουράγιο να κάνει. Λογοτέχνες και ποιητές επιχείρησαν την διερεύνηση των 

µύχιων πτυχών της ανθρώπινης ψυχής, φανέρωσαν ή υπογράµµισαν άγνωστες 

διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και δοκίµασαν να αποκρυπτογραφήσουν τα µυστικά 

της. 

Η ελληνική µυθολογία µε τον πλούτο και την πολυεδρικότητα των εικόνων της 

αποτελεί πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τον κόσµο της ψυχής. Τόσο ο Έρως όσο και ο 

Παν εκφράζουν τη γένεση της επιθυµίας και την ικανοποίησή της. Ο Παν είναι «ο θεός 

                                                 
12

 Γκαίτε, Οι εκλεκτικές συγγένειες. Βλ. Carotenuto 2002: 117. 

13
 Η πιο βαθιά παρόρµηση οδηγεί τον άνθρωπο προς το πνεύµα, προς τον Θεό, ενώ η πιο βαθιά λαχτάρα του 

τον πηγαίνει πίσω προς την φύση, προς την µητέρα· ανάµεσα στις δύο δυνάµεις αιωρείται γεµάτη άγχος η 

τρεµάµενη ζωή του. Βλ. Hesse 1977: 67. 
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της φύσης µέσα µας»,  είναι το «ένστικτό» µας και αναπαριστά τη ζωώδη µορφή ζωής 

που στηρίζει την ψυχή και τρέφει τη δηµιουργική µας ικανότητα. Κατοικεί στα δάση, 

στις σπηλιές, ξεδιψά στις πηγές, κρύβεται σε σκοτεινούς λαβύρινθους, απ’ όπου 

παραµονεύει τις νύµφες και τις επιτίθεται. Η σεξουαλικότητά του εµφανίζεται να 

συνδέεται µε τον εφιάλτη, µε την αγωνία, σε µια επαφή που τροµάζει, γιατί συνδέεται µε 

τη βίαιη απελευθέρωση του ενστίκτου· ενός ενστίκτου µε τερατώδη µορφή, που 

αντιπροσωπεύει µόνο ένα από τα πρόσωπα της σεξουαλικότητας
14

. Στην αρχαία Ελλάδα, 

επιµέρους όψεις «παρενόχλησης» εντάσσονται στα εγκλήµατα της παρθενοφθορίας και 

της αρπαγής. Η µυθολογία έχει διασώσει αναφορές σε κολάσιµες ή µεµπτές περιπτώσεις 

«φθοράς παρθένου κόρης»15. 

Βέβαια, όταν κάποιος, στη διάρκεια µιας συζήτησης προσκαλεί κάποιον να 

επιχειρηµατολογήσει κάποιον αφοσιωµένο στην τέχνη της παρενόχλησης, όλοι αρχικά 

σκέπτονται τον ∆ον Ζουάν κι αµέσως µετά τον Καζανόβα. Όµως αυτές οι δύο 

προσωπικότητες, η πρώτη φιλολογικής προέλευσης, στην οποία η λαϊκή φαντασία 

απέδωσε πραγµατική υπόσταση, και η άλλη µε σάρκα και οστά που κάποτε, µέσω των 

δικών του Memorie µεταβλήθηκε σε λογοτεχνικό φάντασµα, είναι τελείως διαφορετικές. 

Οι αιτιάσεις του ∆ον Ζουάν είναι θεολογικής υφής, εκείνες του Καζανόβα υπακούν στην 

πειθώ της φυσιολογίας, κι ενώ ο ένας λατρεύει να υπηρετεί τη «λοξή θέληση της 

ιεροσυλίας», ο άλλος απολαµβάνει τη ζωή αναζητώντας την ηδονή για την ηδονή
16

. 

Στο Ηµερολόγιο του Γόητα που είναι η ιστορία ενός δόλιου και σατανικού γόη 

που χρησιµοποιεί τα πάντα προκειµένου να προκαλέσει σύγχυση και ταραχή σε µια 

δεκαεπτάχρονη κόρη, ο Kierkegaard ορίζει τη διαµόρφωση τριών θεµελιωδών σταδίων  

της ανθρώπινης ύπαρξης: το αισθητικό, το ηθικό και το θρησκευτικό. Ο γόης σταµατά 

στο πρώτο στάδιο, αφού δεν είναι σε θέση να περάσει στο ηθικό στάδιο, εκείνο όπου ο 

άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του. Το τίµηµα αυτού του «κρυφτού» που παίζει µε 

                                                 
14

 Carotenuto 2002: 60-63. 

15
 Χαρακτηριστικοί είναι οι µύθοι του Ηρακλή και της Φιαλούς, του Απόλλωνα και της Ψαµάθης, του 

Ποσειδώνα και της Χιόνης, του ∆ία και της Αντιόπης, του ∆ία και της ∆ανάης, του Ποσειδώνα και της 

Αλόπης κλπ. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 7. 

16
 Τσέλι 2003: 151-152. 



 13

τον κόσµο και δεν αποδίδει αξία στην πραγµατικότητα είναι, κατά τον Kierkegaard, το 

ότι γίνεται αίνιγµα για τον ίδιο του τον εαυτό
17

. 

Ο Γκαίτε, τέλος, εκφράζει πολύ όµορφα τις αντιφατικές τάσεις του Φάουστ στην 

περίφηµη οµιλία του περί δύο ψυχών: …∆ύο ψυχές κατοικούν, αχ στο στήθος µου 

µέσα…(στίχοι 1110 κε), αντλώντας την ιδέα από το σωκρατικό συλλογισµό επί του 

θέµατος στον Φαίδρο (237 κε), όπου το λογικό παλεύει να υποτάξει τις επιθυµίες και τα 

κατώτερα πάθη του ανθρώπου και να υπερισχύσει, οδηγώντας έτσι, µέσα από έναν ταχύ 

και ανηφορικό δρόµο, στην αυτοβελτίωση
18

. 

Οι παραπάνω ήρωες, ως χαρακτήρες, συµβολίζουν τη µάχη ανάµεσα στις 

ατοµικιστικές έναντι των κοινωνικών αρετών. Ποια είναι, όµως, τα ποταπά κίνητρα της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς; Η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία, η µαταιοδοξία, ο έρωτας 

γίνονται πράγµατι καταδικαστέα µόνο όταν µεταλλάσσονται σε λαγνεία ή όταν φτάνουν 

στα άκρα;
19  

Οι υπερβολικές επιθυµίες των ανθρώπων, αν και είναι διαφόρων ειδών και 

εκδηλώνονται µε ποικίλους τρόπους, έχουν κατηγοριοποιηθεί στα «επτά θανάσιµα 

αµαρτήµατα», µε πρώτη στη σειρά κατάταξης τη λαγνεία. Η Αγία Γραφή έρχεται να το 

επιβεβαιώσει, γιατί µας διδάσκει ότι  το Ερπετό υπέβαλε την ιδέα της ηδονής στον Αδάµ 

και στην Εύα, µε την πονηρία και τον πειρασµό (Γένεσις : 3, 22)
20

. 

Η υποταγή στο πάθος εµφανίζει καθαυτή έναν ανελεύθερο χαρακτήρα που 

ενοχλούσε ανέκαθεν τα πνεύµατα και, αν δεν έφθανε ως την ποινική καταστολή, 

συναντούσε ηθική και κοινωνική αποδοκιµασία. Την αυστηρή αυτή αντίληψη 

συναντούµε σε µονοθεϊστικές θρησκείες, όπως ο Χριστιανισµός, ο Μωαµεθανισµός, και 

η Ιουδαϊκή θρησκεία
21

. Βέβαια, η απαξίωση της ερωτικής ζωής στο όνοµα προστασίας 

                                                 
17

 Carotenuto 2002: 215. 

18
 Ειδικότερα, η ψυχή στον Πλατωνικό Φαίδρο παροµοιάζεται µε άρµα-όχηµα µε δύο άλογα, όπου ο 

άνθρωπος-ηνίοχος παλεύει συνεχώς να την εξαγνίσει από καθετί µιαρό. Η ψυχή αυτή τριχοτοµηµένη 

(λογιστικό-θυµοειδές-επιθυµητικό) δεν βιώνει παρά µια συνεχή πάλη. Ο ηνίοχος είναι το λογιστικό και τα 

δύο άλογα είναι το θυµοειδές και το επιθυµητικό. Βλ. Μαρκεζίνης 2009: 58. 

19
 Μαρκεζίνης 2009: 88. 

20
 …καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰµ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡµῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν µή ποτε 

ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα…  

21
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 4. 
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των ηθών συναντάται, ήδη, πριν από την ανάπτυξη των µονοθεϊστικών θρησκειών, όπως 

και προαναφέρθηκε, στην ελληνική αρχαιότητα, ιδίως κατά την προκλασική περίοδο
22

. 

Μεταγενέστερα, αναφέρει ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: …Εξ όλων των παθών 

ο σαρκικός έρως είναι το τυρρανικώτατον. ∆ιότι έχει παγίδα, εις την οποίαν µας κρατεί το 

ίδιον σώµα µας. Και εξ όλων των καρπών ο µόνος, όστις δεν χρήζει ούτε καιρού ούτε 

ώρας δια να ωριµάσει, είναι ο σατανικός έρως. Οι άλλοι καρποί ωριµάζουν εν ώρα και 

χρόνω. Και είναι ωσαύτως ο µόνος καρπός, όστις δεν έχει ανάγκην ουδέ της θερµότητος 

του ηλίου, αλλ’ αναπτύσσει θερµότητα αφ’ εαυτού. Και υπό την δρόσον και εν τω σκώτει, 

και επί του ανδήρου και επί της στέγης, πάντοτε ωριµάζει εις µίαν στιγµήν…
23

  

Η λογοτεχνία, και γενικότερα η τέχνη, προσέγγισαν περισσότερο τον πραγµατικό 

κόσµο, στο βαθµό που κατόρθωσαν να µας κάνουν να δούµε ότι υπάρχει πάντα µια άλλη 

πλευρά και µας ανάγκασαν να ζυγίσουµε τα πολυποίκιλα και αντιφατικά χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων. Η αµφισηµία της περιγραφής των λογοτεχνικών κειµένων αφήνει χώρο 

για πολλαπλές ερµηνείες και αυτό µας επιτρέπει να βρίσκουµε οµοιότητες στην 

ανθρώπινη συµπεριφορά και στα ανθρώπινα γνωρίσµατα πέρα από τα σύνορα και παρά 

την παρέλευση τεράστιων χρονικών διαστηµάτων.  

Η αφύπνισή µας σχετικά µε τις συνέπειες µιας τέτοιας συνειδητοποίησης θα 

µπορούσε να επηρεάσει τα µέγιστα τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε ο ένας τον άλλο
24

. 

Όλα αυτά δεν καθιστούν τους ανθρώπους εξ’ ολοκλήρου καλούς ούτε εξ’ ολοκλήρου 

κακούς, αλλά µείγµατα και, άρα, η φαυλότητά τους πρέπει να κατανοηθεί πριν 

τιµωρηθεί. 

 

1.2 Ιστορική επισκόπηση 

Επισκοπώντας διάφορες ηπείρους και εποχές, από χρόνους προϊστορικούς έως 

την αρχή της τρίτης µ.Χ. χιλιετίας, παρατηρούµε ότι τα συστήµατα αξιολόγησης της 

ερωτικής ζωής διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Οι ακραιφνείς τους µορφές, 

ανάµεσα στις οποίες κατατάσσονται πολυάριθµες ενδιάµεσες, είναι αυτές, σύµφωνα µε 

τις οποίες ορθές είναι οι ερωτικές εκείνες πράξεις που τελούνται ανάµεσα σε έγγαµους 

                                                 
22

 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 8. 

23
 Παπαδιαµάντης 2009: 67. 

24
 Μαρκεζίνης 2009: 306-309. 
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ανθρώπους και µπορούν να οδηγήσουν σε τεκνοποίηση. Κάθε άλλη πράξη, πέρα από τις 

παραπάνω, είτε µοιχεία θα αποτελούσε είτε πορνεία
25

. 

Όσον αφορά στη νοµοθεσία, µέσα στη διαδροµή του ιστορικού χρόνου, 

ριζοσπαστική είναι η αποσύνδεση της τελευταίας από την έννοια των «ηθών» ή της 

«ηθικότητας». Ο συνειρµός των αξιών της ερωτικής ζωής µε την ηθικότητα (την αιδώ, τη 

σεµνοπρέπεια κλπ) είναι, επίσης, αρχαίος και διάχυτος στους δικαιϊκούς κλάδους και τις 

διάφορες προεθνικές ή εθνικές δικαιοταξίες. ∆ιαχρονικά, η διάκριση του εγκλήµατος από 

την αµαρτία και από την ανηθικότητα γίνεται δύσκολη, ακριβώς επειδή οι έννοιες που 

χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις σεξουαλικές σχέσεις µας ανάγουν ρητά στην 

εκάστοτε ηθική τάξη26. 

Στην Ιστορία της Σεξουαλικότητας, ο Foucault τονίζει ότι ο εγκλωβισµός της 

σεξουαλικότητας γίνεται συστηµατικά µέσα από κατασταλτικούς µηχανισµούς που 

προωθούν τη συζυγική οικογένεια και κανονικοποιούν τις γαµήλιες σχέσεις µε αυστηρό 

πρωτόκολλο, κανόνες και συστάσεις. Ο Foucault καταλήγει λέγοντας ότι η αύξηση των 

«ειδικών» ηδονών που ονοµάζουµε διαστροφές, δεν είναι ηθικολογικό θέµα, αλλά η 

συνέπεια της παρέµβασης των εξουσιαστικών µηχανισµών στα κορµιά και τις ηδονές 

τους, καταλήγοντας ότι αυτό που θεωρείται αφύσικο ή νοσηρό συνδέεται µε τις ηθικές 

ανοχές και τις επιθυµητότητες της κάθε εποχής
27

.  

Η διαµετρικά αντίθετη θεώρηση της ερωτικής ζωής είναι η φιλελεύθερη, 

σύµφωνα µε την οποία οποιαδήποτε ερωτική πράξη θεωρείται θεµιτή και κανονική, 

αρκεί να µην προσβάλλει κάποιο αισθητό αγαθό κοινωνικό ή προσωπικό. Αυτή η 

προσβολή πρέπει να εξατοµικεύεται σε συγκεκριµένη περίπτωση και να αποδεικνύεται 

εµπειρικά και επιστηµονικά
28

. 

Σε κλίµακα ιστορικά αισθητή, µια χαλάρωση της αυστηρότητας και µια ανάπτυξη 

φιλελεύθερων συστηµάτων συνδέονται µε τη λεγόµενη νεωτερική εποχή29. Έκτοτε, οι 

                                                 
25

 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 3. 

26
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 2-3. 

27
 Φουκώ 2005: 64-66, 136-142. 

28
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 5. 

29
 Η πρώιµη φιλοσοφική αποτύπωση του φιλελευθερισµού στο δυτικό κόσµο γίνεται, κυρίως, στο έργο του 

J.S.Mill  Για την ελευθερία (Οn liberty). O Mill θεωρεί ως τερατώδες έργο την τιµώρηση ενός ανθρώπου, ο 

οποίος κανένα τρίτο δεν έχει θίξει µε τις πράξεις του. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 5. 
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κοινωνικοϊστορικές συνθήκες και τα φιλοσοφικά ρεύµατα αναπτύσσονται. Χωρίς άλλο, η 

κορύφωση του φιλελευθερισµού στην Ευρώπη συντελείται στο δεύτερο µισό του 20
ου

 

αιώνα, ιδίως κατά την περίοδο 1960-1990. Έχει συνδεθεί, µάλιστα, συµβολικά µε τα 

γεγονότα του Μάη του 1968 στη Γαλλία. Όπως είναι φυσικό, ο αναπροσανατολισµος των 

αξιών της ερωτικής ζωής από τα «ήθη» στα ατοµικά αγαθά και, ιδίως, στην ερωτική 

ελευθερία διαποτίζει τόσο τη νοµοθετική πολιτική, όσο και (σε µικρότερο βαθµό) την 

ερµηνεία και εφαρµογή των νόµων
30

. 

Επισκοπώντας, πάντως, κανείς τον ευρύτερο ιστορικό χρόνο διαπιστώνει εύκολα 

ότι οι εµφανίσεις φιλελεύθερων συστηµάτων ρύθµισης της ερωτικής ζωής είναι 

σπανιότερες σε σχέση µε τα παρεµβατικά συστήµατα ελέγχου31. 

Από την άλλη πλευρά, εξίσου απρόσφορη εµφανίζεται η προσπάθεια να συνδεθεί 

ο αντίστοιχος φιλελευθερισµός µε µια γραµµική εξέλιξη ή µε µια ιστορική περίοδο. Κατ’ 

αρχήν, βέβαια, η εκπνοή της φεουδαρχίας και της βικτωριανής περιόδου αποτελεί για τον 

δυτικό πολιτισµό ιστορικό σταθµό και αφετηρία µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο, η 

ελευθεριότητα και η ανεκτικότητα εµφανίζονται, επίσης, ή υποχωρούν σε απρόσµενες 

ιστορικές περιόδους, πράγµα που διαψεύδει τις γραµµικές ακολουθίες
32

. Στις αρχές του 

17
ου

 αιώνα, π.χ., µε το αθέµιτο υπήρχε µια ανεκτική οικειότητα. Οι κώδικες για το 

χυδαίο, το πρόστυχο, το άσεµνο ήταν αρκετά «χαλαροί», συγκρινόµενοι µε τους κώδικες 

του 19
ου

 αιώνα
33

. 

Ειδικά στο χώρο εργασίας, παλαιότερα, η σεξουαλική παρενόχληση θεωρούνταν 

µια «φυσιολογική συµπεριφορά» στα πλαίσια συναναστροφής ανάµεσα σε έναν άνδρα 

και σε µια γυναίκα, ενώ από τη δεκαετία του 1960 και εξής, έλαβε µεγάλες διαστάσεις, 

κυρίως εξαιτίας του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού εργαζόµενων γυναικών, ακόµα και 

σε µη παραδοσιακούς γυναικείους χώρους εργασίας
34

. Από την άλλη, η σεξουαλική 

απελευθέρωση, η οποία συντελέστηκε τον 20ο αιώνα, και κυρίως  κατά τις δεκαετίες του 

1960 και 1970, όταν συνέβη η εξάπλωση της ιδεολογίας του φεµινιστικού κινήµατος σε 

                                                 
30

 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 6. 

31
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 6. 

32
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 9. 

33
 Φουκώ 2005: 11. 

34
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 250. 
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Αµερική και Ευρώπη, είχε ως αποτέλεσµα ορισµένες συµπεριφορές να πάψουν πλέον να 

θεωρούνται σεξουαλική παρενόχληση και να ενταχθούν στα πλαίσια του ανεκτού 

«φλερτ», ενώ συγχρόνως να επινοηθούν νέες συµπεριφορές που αποτελούν σεξουαλική 

παρενόχληση, όπως η πορνογραφία
35

.  

Η καταγραφή των επιβιώσεων ή αναβιώσεων αυστηρότητας στην εποχή µας, 

ενισχύει την ιδέα πως η µετάβαση στην πιο όψιµη νεωτερική εποχή, µε την 

παγκοσµιοποίηση των δικτύων και των ιδεολογικών επιρροών, δεν συνεχίζει απαραίτητα 

αυτήν την πορεία προς τον φιλελευθερισµό. Γίνεται λόγος για ρεύµατα 

«νεοπουριτανισµού», ενώ αναπτύσσεται διεθνώς ο ποινικός έλεγχος πολύ διαδεδοµένων 

συµπεριφορών, όπως αυτές που µπορούν να εµπίπτουν στη «σεξουαλική 

παρενόχληση»
36

. 

«Κοντολογίς, πρέπει να προσδιορίσουµε, στη λειτουργία του και στους τρόπους 

ύπαρξης, το καθεστώς εξουσίας-γνώσης-ηδονής που υποβαστάζει στις κοινωνίες µας τη 

συζήτηση πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το κύριο ζήτηµα είναι κάτω από ποιες 

µορφές, µέσα από ποια κανάλια, γλιστρώντας πλάι σε ποιες θεωρίες, η εξουσία 

καταφέρνει να φτάσει ως τις πιο λεπτές και τις πιο ατοµικές συµπεριφορές, ποιοι δρόµοι 

τις επιτρέπουν να προσεγγίσει τις σπάνιες ή µόλις αντιληπτές µορφές της επιθυµίας, πως 

διαπερνά και ελέγχει την καθηµερινή ηδονή –κι όλα αυτά µε συνέπειες που µπορούν να 

είναι άρνηση, φραγµός, αποκλεισµός, αλλά και παρότρυνση, εντατικοποίηση, µε λίγα 

λόγια, µε τις πολύµορφες τεχνικές της εξουσίας»37. 

 

1.3 Απόπειρα ορισµού 

Η συστηµατική ενασχόληση µε το ζήτηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά 

τα τελευταία έτη, ανέδειξε κάποια σύγχυση που υπάρχει στο επίπεδο των ορισµών. Η 

διαφορά τους έγκειται τόσο στους σκοπούς του θύτη όσο και στα αποτελέσµατα που 

έχει η παρενόχληση
38

. Οι σχετικές έρευνες αναγνωρίζουν ότι οι ορισµοί της 

                                                 
35

 Αντωνίου 2008: Τ.1, 249. 

36
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 11-12. 

37
 Φουκώ 2005: 21. 

38
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 1. 
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παρενόχλησης -bullying, mobbing, moral harassment
39

- αναφέρονται στην ψυχική και 

πνευµατική κακοποίηση ενός ατόµου.  

Η ετυµολογία της παρενόχλησης βοηθάει στην ανάλυσή της:
 
η πρόθεση παρά και 

το ρήµα ενοχλώ, που σηµαίνει διατάραξη της ησυχίας κάποιου, το να προκαλεί κανείς 

προβλήµατα σε κάποιον40, καθώς και η απασχόληση κάποιου την ώρα που ασχολείται µε 

κάτι ή ησυχάζει
41

. Ως ειδικότερος όρος, σηµαίνει την προσβλητική ενόχληση, το να 

ενοχλεί κανείς κάποιον θίγοντας την αξιοπρέπειά του
42

. Η παρενόχληση είναι ουσιαστικά 

η προσπάθεια ελέγχου ενός ατόµου ή µιας οµάδας. Η ηθική και η σεξουαλική 

παρενόχληση αναφέρονται σε παρεµφερείς συµπεριφορές. 

Ο όρος ηθική παρενόχληση -moral harassment43- αναφέρεται κυρίως σε µη 

ορατές επιθέσεις από άτοµο σε άτοµο και, γι’ αυτόν το λόγο, ο εντοπισµός του 

φαινοµένου αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολος και µη αποδείξιµος. Πίσω από  την ηθική 

παρενόχληση υποκρύπονται περισσότερο συναισθήµατα παρά γεγονότα και 

χειροπιαστές αποδείξεις που µπορούν να τη δικαιολογήσουν.  

Ως ηθική παρενόχληση, ειδικά στο χώρο εργασίας, ορίζεται κάθε καταχρηστική 

συµπεριφορά (χειρονοµία, λόγος, συµπεριφορά, στάση) που προσβάλλει µε την 

επανάληψη ή τη συστηµατοποίησή της την αξιοπρέπεια ή την ψυχική ή σωµατική 

ακεραιότητα ενός ατόµου, θέτοντας σε κίνδυνο την εργασία του ή υποβιβάζοντας το 

εργασιακό κλίµα
44

. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί να έχει σχέση µε το φύλο, µε τη 

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του θύµατος, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις του, 

την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισµό του. 

Η σεξουαλική παρενόχληση αφορά σε πιεστική και ενοχλητική συµπεριφορά 

                                                 
39

 The Advanced Learner’s Dictionary of Current English 1952: 570 (harass: trouble, worry, trouble by 

frequent attacks or raids). 

40
 Μπαµπινιώτης 1998: 1355 (λήµµα παρενόχληση). 

41
 Βλ. λέξη σε Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΑΠΘ, Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998). 

42
 Μπαµπινιώτης 1998: 1355 (λήµµα παρενόχληση).  

43
 To harassment (παρενόχληση) ερευνήθηκε για πρώτη φορά στην Αµερική το 1976 και συνίσταται σε 

επίµονες και επαναλαµβανόµενες επιθέσεις ενός ατόµου εναντίον άλλου µε σκοπό αφενός την πρόκληση 

συναισθηµάτων απογοήτευσης, και αφετέρου την υπονόµευση και αποµόνωσή του. Βλ. Αντωνίου 2008: 

Τ.1, 253-254. 

44
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 3. 
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σεξουαλικού περιεχοµένου µε σχόλια, προτάσεις ή χειρονοµίες που απευθύνονται σε 

κάποιο πρόσωπο, το οποίο όχι µόνο δεν ανταποκρίνεται, αλλά ενοχλείται από αυτήν τη 

συµπεριφορά
45

.  

Συχνά, ιδίως σε νοµικά κείµενα, η σεξουαλική παρενόχληση αναφέρεται και ως 

«γενετήσια παρενόχληση». Ο όρος «γενετήσιος» παραπέµπει στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγική λειτουργία και, από την άποψη αυτή, είναι κάπως στενός, αφού άξια 

προσοχής και προστασίας από προσβολές είναι η ανθρώπινη συµπεριφορά που τείνει 

προς την ερωτική απόλαυση ως αυτοσκοπό. Ο καθιερωµένος στη γλώσσα µας 

λατινογενής όρος σεξουαλικός (από το sexus-φύλο) εκφράζει, µάλλον, ανετότερα το 

ευρύ προστατευόµενο πεδίο, ενώ άλλωστε χρησιµοποιείται πλέον και στα διεθνή 

συµβατικά κείµενα που έχουν εισαχθεί στην ελληνική έννοµη τάξη
46

. 

Η σεξουαλική παρενόχληση χρησιµοποιείται συχνά από το θύτη ως µέσον ή 

αποτελεί µέρος της ηθικής παρενόχλησης και το αντίθετο
47

. Σκοπός της είναι η 

αποσταθεροποίηση και η απώλεια ευθυκρισίας του παρενοχλουµένου, γεγονός το οποίο 

επιτυγχάνεται µε την προσβολή της σεξουαλικότητάς του48.  

Στο χώρο εργασίας, η σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται έκφραση της 

ανισότητας των δύο φύλων, η οποία δεν αποτελεί έκφραση επιθετική της 

σεξουαλικότητας, αλλά σεξουαλική έκφραση της βίας, που στοχεύει στην απόδειξη και 

την επιβεβαίωση της εξουσίας του δράστη πάνω στο θύµα του
49

. Η εκδήλωσή της 

µπορεί, ενδεικτικά, να συνίσταται:50 

(i)  σε πράξεις όπως, περιττά αγγίγµατα, χάδια ή τσιµπήµατα στο σώµα του 

εργαζοµένου, µε στόχο την επίθεση ή την πίεση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, 

(ii)  σε λέξεις, όπως ανεπιθύµητες προτάσεις ή πίεση για σεξουαλικές πράξεις,  

(iii)  σε επίδειξη πορνογραφικών περιοδικών ή ασέµνων εικόνων, αντικειµένων ή 

γραπτού υλικού, 

                                                 
45

 Μπαµπινιώτης 1998: 1600 (λήµµα σεξουαλικός, (β) σεξουαλική παρενόχληση). 

46
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 31. 

47
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 256. 

48
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 252. 

49
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 179. 

50
 Αρσέλ 2011: 29-31. 
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(iv)  σε πονηρά βλέµµατα, σφυρίγµατα ή αισχρές χειρονοµίες.  

Αναφορικά µε τις µορφές βίας στην εργασία, επιστηµονικές έρευνες έχουν 

εντοπίσει δύο χαρακτηριστικές µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης. Η πρώτη είναι του 

τύπου «Quid pro quo» ή «Προνόµια µε αντάλλαγµα το σεξ», όπου ένας άνδρας, 

ανώτερος ή ισόβαθµος, έχει σεξουαλικές απαιτήσεις από µια γυναίκα χρησιµοποιώντας 

υποσχέσεις για ανταµοιβή ή απειλές για τιµωρία. Η δεύτερη µορφή συµβαίνει στο 

«σεξουαλικά παρενοχλητικό περιβάλλον», όπου οι περισσότεροι άνδρες συνωµοτούν 

συνειδητά ή ασυνείδητα για την παρενόχληση όλων των γυναικών. Αυτή η µορφή βίας 

εµπεριέχεται στην «παρενόχληση λόγω φύλου» (gender harassment)
51

. 

Ένα από τα πιο επίµονα και ισχυρά αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών είναι ότι τα 

δύο φύλα αντιλαµβάνονται διαφορετικά τη σεξουαλική παρενόχληση: οι γυναίκες σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τους άντρες θεωρούν µεγαλύτερο αριθµό συµπεριφορών ως 

σεξουαλική παρενόχληση. Όσο πιο σαφής, βέβαια, και σοβαρή είναι µια παρενοχλητική 

συµπεριφορά, τόσο πιθανότερο είναι να θεωρηθεί και από τα δύο φύλα σεξουαλική 

παρενόχληση52. 

Η µόνη διαφορά µεταξύ ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης έγκειται στο ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση, έχει ήδη ποινικοποιηθεί στο µεγαλύτερο τουλάχιστον µέρος 

της -δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις- ενώ η ηθική παρενόχληση βρίσκεται ακόµη 

στα πρώιµα στάδια από πλευράς ποινικής κατοχύρωσης
53

. Η συζήτηση µεταξύ των 

µελετητών για το τι ακριβώς συνιστά σεξουαλική παρενόχληση συνεχίζονται, παρόλο 

που οι ορισµοί συνεχώς εµπλουτίζονται µε νέα στοιχεία για την πληρέστερη περιγραφή 

του φαινοµένου.  

Σε κάθε περίπτωση, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα κοινωνικό 

φαινόµενο-δοµικό πρόβληµα των σύγχρονων κοινωνιών. Μπορεί να υπάρξει σε όλους 

τους κύκλους των κοινωνικών σχέσεων και δράστης και θύµα µπορεί να είναι 

οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιουδήποτε φύλου ή καταστάσεως.  

Για πρόσωπα ανήλικα ή πάσχοντα, ως θύµατα, λαµβάνεται ειδική µέριµνα στο 

πλαίσιο των ρυθµίσεων του Ποινικού ∆ικαίου και τότε η σεξουαλική παρενόχληση 
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 Αρσέλ 2011: 29-30. 

52
 Αρσέλ 2011: 35-36. 

53
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 256. 
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αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση
54

, οπότε γίνεται λόγος για βιασµό, κατάχρηση σε 

ασέλγεια ή αποπλάνηση. Tα σχετικά άρθρα του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα 

προστατεύουν το έννοµο αγαθό της ανηλικότητας
55

 («εγκλήµατα εκµετάλλευσης 

ανηλικότητας») ή άλλες κατηγορίες προσώπων που βρίσκονται σε αδύναµη θέση
56

.  

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί η διάσταση µεταξύ των όρων σεξουαλική 

παρενόχληση και αποπλάνηση. Αποπλανώ σηµαίνει χειραγωγώ µε δόλια µέσα, 

παρασύρω. Ειδικότερα, παρασύρω ανήλικο άτοµο, σεξουαλικά ανώριµο ή µη υπεύθυνο 

για τις πράξεις του σε ασελγή πράξη
57

.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παιδική κακοποίηση είναι όρος µε ευρεία έννοια που 

καλύπτει µεγάλο φάσµα συµπεριφορών προς το παιδί, από τις πιο απλές που µπορεί να 

του διαταράξουν τη ψυχοσυναισθηµατική του ισορροπία –όπως η παραµέληση και η 

συναισθηµατική κακοποίηση- έως και τις πιο ακραίες –όπως η σωµατική και σεξουαλική 

κακοποίηση- που µπορούν να καταλήξουν ακόµα και στο θάνατό του
58

. Η παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση περιλαµβάνει, εκτός από το βιασµό και την ασέλγεια, 

ακατάλληλο άγγιγµα του παιδιού ή το να υποχρεώνει κανείς το παιδί σε ακατάλληλο 

άγγιγµα, καθώς και έκθεση του παιδιού σε πορνογραφία ή γυµνό σώµα ή φωτογράφιση 

του παιδιού που εµπεριέχει σεξουαλική διέγερση του δράστη
59

. Η αξιόποινη 

συµπεριφορά, κατά τον Ποινικό Κώδικα, συνίσταται στην τέλεση των παραπάνω 

πράξεων σε βάρος ανηλίκου κάτω των 15 ετών60
. 

                                                 
54

 Βλ. Κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθρο 338 ΠΚ), καθώς και Αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), 

Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 ΠΚ), Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348
Α
 ΠΚ), 

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ), Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής 

(άρθρο 351Α ΠΚ), Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύµατος (άρθρο 352Β ΠΚ).
 

55
 Σχετικά µε την προστασία της ανηλικότητας, πιο σαφής ήταν και παραµένει η πρόταξη ως αγαθού της 

ψυχικής υγείας των ανηλίκων, ή της ψυχοπνευµατικής υπόστασης των ανηλίκων, που θίγεται από πράξεις 

που µπορεί να είναι καταλυτικές για την ελεύθερη εκδήλωση της γενετήσιάς τους ζωής. Βλ.  

Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 34-35. 

56
 Συµεωνίδου –Καστανίδου 1999: 183. 

57
 Μπαµπινιώτης 1998: 254 (λήµµα αποπλανώ). 

58
 Πετρόχειλος 2006. 

59
 http://www.obrela.gr/παιδική σεξουαλική κακοποίηση 

60
 Συµεωνίδου-Καστανίδου 1999: 199. 
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Η ηλικία είναι αντιστρόφως ανάλογη της ποινικής αντίδρασης ή, µε άλλα λόγια, 

όσο το παιδί ενηλικιώνεται τόσο η ποινική καταστολή της σεξουαλικής παρέµβασης σε 

αυτό αποκλιµακώνεται. Επιπλέον, η ποινική προστασία δεν εκτείνεται εξίσου σε όλες τις 

σεξουαλικές πράξεις προς τον ανήλικο. Αντίθετα, το αξιόποινο εξαρτάται από ένα 

συνδυασµό του είδους της πράξης προς συγκεκριµένη ηλικία61. 

 

1.4 Τρόποι θεώρησης  

Μεταξύ των τρόπων επιστηµονικής θεώρησης της σεξουαλικής παρενόχλησης, 

διακρίνονται: 

(i) Το βιολογικό µοντέλο, όπου το φαινόµενο εξετάζεται στο πλαίσιο των 

σεξουαλικών σχέσεων και της έλξης µεταξύ των δύο φύλων. Η σεξουαλική επιλογή 

καθορίζει τις συµπεριφορές ανδρών και γυναικών στην αναζήτηση ερωτικού συντρόφου. 

(ii) Το κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο, όπου η σεξουαλική παρενόχληση 

αντιπροσωπεύει την κατάχρηση εξουσίας και εξετάζεται µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, το 

οποίο διευκολύνει και αναπαράγει τις ανισότητες των δύο φύλων. 

(iii) Το δοµικό µοντέλο, όπου το φαινόµενο εξετάζεται και ερµηνεύεται υπό το 

πρίσµα του δοµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας µιας επιχείρησης, το οποίο 

ευνοεί και διευκολύνει συµπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης, αντανακλώντας την 

ανισότητα δύναµης στις σχέσεις, όταν η ανισότητα αυτή οδηγεί στην προσβολή της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

(iv) H νοµική θεώρηση, που αφορά στον τρόπο µε τον οποίο κάθε κοινωνία, 

σε συγκεκριµένη ιστορική περίοδο, αντιµετωπίζει και ορίζει την προστασία της 

σεξουαλικής αξιοπρέπειας ως δικαίωµα προσδιορίζοντας, έτσι, και το περιεχόµενο της 

σεξουαλικής παρενόχλησης.  

(v) Η θεώρηση της εφαρµοσµένης ηθικής, όπου η φιλοσοφική προσέγγιση 

προσθέτει τη διάσταση του δέοντος γενέσθαι. ∆εν υπάρχει πλέον µόνο η 

αντικειµενικότητα της επιστηµονικής προσέγγισης, αλλά διατυπώνεται µια νόρµα, ένας 

κανόνας συµπεριφοράς. 

Ειδικότερα, το πρόβληµα της αιτιολόγησης του εγκλήµατος, της διαπίστωσης, 

δηλαδή, των αιτιών, στα οποία οφείλεται η γένεσή του (εγκληµατογένεση), αποτελεί εδώ 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011:  215. 
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και πολλά χρόνια ένα από τα σηµαντικότερα, αν όχι το πιο βασικό, θέµα της 

εγκληµατολογικής θεωρίας
62

. 

Όταν γίνεται λόγος για αίτια του εγκλήµατος, εννοούνται οι (χρονικά 

προηγούµενοι) όροι ή συνθήκες που η ύπαρξή τους θεωρείται ότι παράγει το έγκληµα
63

. 

Από την άλλη µεριά, όταν γίνεται λόγος για παράγοντες του εγκλήµατος 

εννοούνται οι όροι εκείνοι, οι οποίοι µε τη δράση τους διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό 

την εµφάνιση του εγκλήµατος. Πολλοί συγγραφείς αναφερόµενοι στα αίτια ή τους 

παράγοντες του εγκλήµατος, τους διακρίνουν σε «ενδογενείς» και «εξωγενείς» ή σε 

«βιολογικούς» και «κοινωνικούς», αντίστοιχα, µε κριτήριο την προέλευση του αιτίου ή 

παράγοντα από τον ανθρώπινο οργανισµό ή από το κοινωνικό περιβάλλον64. 

Υπάρχουν θεωρίες που αποδίδουν το έγκληµα σε συγκεκριµένα αίτια ή 

παράγοντες (αιτιολογική προσέγγιση), όπως οργανικές, ψυχολογικές και 

κοινωνιολογικές θεωρίες
65

, καθώς και θεωρίες που δεν αποδίδουν το έγκληµα σε αίτια ή 

σε παράγοντες (ερµηνευτική προσέγγιση), όπου το έγκληµα είναι εντελώς φυσιολογική 

ανθρώπινη συµπεριφορά και, γι’ αυτό το λόγο,  δεν οφείλεται σε συγκεκριµένα 

«εγκληµατογόνα» αίτια. Σε αυτή την οµάδα κατατάσσονται και οι θεωρίες που 

ερµηνεύουν τη διάπραξη του εγκλήµατος ως αποτέλεσµα µη λειτουργίας των 

συστηµάτων ελέγχου (ατοµικού και/ή κοινωνικού)
66

. 

Η αποτυχία των µονόπλευρων θεωριών να προσφέρουν µια ικανοποιητική και 

γενικής αποδοχής θεωρητική κατασκευή ως προς την αιτιολόγηση του εγκλήµατος 

οδήγησε πολλούς συγγραφείς στην υιοθέτηση της ιδέας ότι το έγκληµα οφείλεται στη 

συνδυασµένη δράση πολλών παραγόντων, τόσο βιολογικών όσο και 

κοινωνιολογικών
67

. 
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Κεφάλαιο 2.  Το χρονικό των ανθρώπινων παθών 

 

 

                                                                          ∆ιότι ούτε ακόλαστος είναι ούτε πρόστυχος ούτε  

                                                         ακρατής, όποιος κάνει κάτι εξαιτίας µιας οποιαδήποτε  

                                                   ηδονής, αλλά εξαιτίας κάποιας αξιόµεµπτης… 
68

 

 

 

Η σεξουαλική επιθυµία είναι αρκετά περίπλοκη, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί 

µε κάτι άλλο για την φαινοµενολογική της ανάλυση. Αν υπάρχει σεξουαλική 

παρενόχληση, αυτή είναι συµπεριφορά που εκφράζει αφύσικη επιθυµία και πρακτική ή 

απλά ανάρµοστη συµπεριφορά που ορίζεται µε όρους κοινωνικής αποδοκιµασίας και 

παράδοσης; Αποτελεί πάθος ή µέσο που εφαρµόζεται για άλλα αίτια και όχι λόγω της 

τάσης του ατόµου; Αν επιλέξουµε ως κεντρικά σηµεία της φαινοµενολογίας της 

παρενόχλησης την εξουσία και τον έρωτα, θα πρέπει να αναρωτηθούµε ποια είναι τα είδη 

της παρενόχλησης, τόσο σε σχέση µε την ανάγκη εξουσίας όσο και σε σχέση µε το 

αίτηµα αγάπης.  

 

 2.1 Υπό το πρίσµα της Βιολογίας 

Όλοι οι πίνακες αξιών, όλα τα «πρέπει» που γνωρίζει η ιστορία ή η εθνολογική 

έρευνα, στην πραγµατικότητα, είναι ανάγκη να φωτιστούν και να ερµηνευτούν φυσιολογικά, 

πριν ακόµη, οπωσδήποτε, δοκιµάσουµε να τα ερµηνεύσουµε ψυχολογικά
69

, υποστηρίζει ο 

Nietzsche, κατά τον οποίο η ουσία της ζωής δεν είναι άλλη από τη θέληση για δύναµη
70

. 

Ο Thomas Hobbes έθεσε τα κριτήρια της ηθικής αξιολόγησης µέσα στον 

άνθρωπο µε βάση τις ανάγκες του ως βιολογικού και, κατ’ ανάγκη, κοινωνικού όντος και 
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η φιλοσοφία του παραµένει επίκαιρη: είναι η αρχέγονη ανθρώπινη φύση εγωιστική ή 

αλτρουιστική, είναι δηλαδή πρωταρχικά ο άνθρωπος φυσικό ή κοινωνικό ον;  

Ένα πρώτο ερώτηµα που θα µπορούσε να µας οδηγήσει στην ουσία του 

ανθρώπου είναι το ερώτηµα περί της καταγωγής. Το «από πού ερχόµαστε» απαντά στο 

«τι είµαστε». Με βάση στοιχεία που δανειζόµαστε από τη µελέτη της εξέλιξης, 

αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος είναι, εξίσου µε τα άλλα έµβια όντα, προϊόν φυσικής 

επιλογής, ανήκει στην οµάδα των πρωτευόντων και τοποθετείται, ανάλογα µε τη 

συγγένεια, ανάµεσα σε, λίγο ως πολύ, συγγενικά είδη
71

. 

Ενστικτώδης, δηλαδή γονιδιακά υπαγορευµένη, είναι για όλα τα ζώα η 

αναζήτηση τροφής και ερωτικού συντρόφου, αλλά και η διαφύλαξη του προσωπικού 

τους χώρου. Το ένστικτο σηµαίνει µια ζωική αντίδραση που έχει διαµορφωθεί από την 

κληρονοµικότητα
72

, ενώ η ορµή είναι µια έννοια οριακή, κοινή στον ψυχικό και 

σωµατικό χώρο, µια αίσθηση συνεχής που ορίζεται από την πηγή, το σκοπό και το 

αντικείµενό της -το σεξουαλικό ένστικτο. Πηγή είναι ο ερεθισµός που προέρχεται από το 

εσωτερικό του οργανισµού, ο σκοπός αναφέρεται στην ικανοποίηση κι αντικείµενο είναι 

ό,τι µέσο µπορεί να την εξασφαλίσει
73

. 

Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές αποκαλύψεις που συντελέστηκαν στο δεύτερο 

µισό του 18ου αιώνα, ο δεσµός ανάµεσα στις οσµές και στη σεξουαλική δραστηριότητα 

είναι στενός
74

. Η όσφρηση, εκτός από µυστηριώδης υποβολέας, είναι και ένας κριτής που 

διατάζει µέσα από τους «υπόγειους δρόµους» του ασυνειδήτου καθορίζοντας το 

συνειδητό. Αποδεικνύεται η ύπαρξη χηµικών διαλυµάτων που διακυβερνούν τη ζωή µας 

χωρίς εµείς να το γνωρίζουµε· αυτές οι µοιραίες µυρωδιές που δεν µυρίζουν ονοµάζονται 

φεροµόνες, -λέξη σύνθετη από το φέρειν και την ορµόνη-, οι οποίες, σε αντίθεση µε τις 

ορµόνες που είναι ενδοκρινικά διαλύµατα και εκχύνονται από τους αδένες στο εσωτερικό 
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του οργανισµού, αυτές διαχέονται στον εξωτερικό κόσµο
75

. Ζούµε, λοιπόν, ένα 

«θεατρικό έργο» που το σκηνοθετεί η ίδια η φυσιολογία ή, µάλλον, το πρωταρχικό 

σχέδιο των γονιδίων µας· και το έργο αυτό παίζεται σε ένα είδος «σκοτεινού θαλάµου» 

στον εγκέφαλό µας.  

H σύγχρονη νευροβιολογία τείνει να τοποθετείται, πλέον, κάπου στο ενδιάµεσο 

των δύο ακραίων απόψεων που θέλουν από η µία τον άνθρωπο να είναι είτε από τη 

γέννησή του σηµαδεµένος µε το ένστικτο του κακού ή του καλού είτε παντελώς 

αµόλυντος από οποιαδήποτε έµφυτη προδιάθεση και ορµή, και, εποµένως, τελείως 

ελεύθερος να ορίσει την τύχη του
76

. Κάθε άνθρωπος βρίσκεται στο σταυροδρόµι όλων 

των δυνατών σεξουαλικών επιλογών και κλίσεων και, συχνά, είναι η παιδεία που µας 

εµποδίζει να κάνουµε ό,τι βαθύτατα µέσα µας επιθυµούµε
77

. Σύµφωνα µε την κυρίαρχη 

σήµερα άποψη, το σύνολο των συµπεριφορών διαµορφώνεται τόσο από τη γενετική 

προδιάθεση του ατόµου όσο και από την επίδραση του περιβάλλοντος
78

.   

Αναµφίβολα, οι άνθρωποι έχουν τη ικανότητα να διαµορφώνουν πίστεις, οι 

οποίες δεν υπαγορεύονται από τα ένστικτά τους. Έτσι, µε τη φαντασία τους, µε τις 

γνώσεις που διαρκώς αποκτούν στη ζωή τους, µε τις κοινωνικές συµβάσεις τους -µε τον 

πολιτισµό τους γενικά- σχηµατίζουν πίστεις, οι οποίες, ασφαλώς, υπερβαίνουν τις 

φυσικές καταβολές τους.  

Οι άνθρωποι, όµως, έχουν και πίστεις οι οποίες είναι συνυφασµένες µε τα 

ένστικτά τους. Ανάµεσα στις «συµβατικές» και τις «φυσικές» πίστεις δεν υπάρχει 

διαφορά ως προς την ουσία τους, ως προς τον τρόπο που λειτουργούν
79

. Η πίστη, στην 

οποία υπάγεται το ένστικτο της αναπαραγωγής είναι ένα τµήµα του µεγάλου χάρτη των 

πίστεων που κουβαλάει µέσα του το πρόσωπο και ο οποίος του υποδεικνύει το δρόµο 

που πρέπει να ακολουθήσει, όταν πρόκειται να πράξει
80

.  
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Αντιθέτως προς τις πίστεις, οι προθέσεις ανήκουν στην κατηγορία των ψυχικών 

εκείνων γεγονότων των οποίων οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να µεταχειρίζονται την 

ανθρώπινη γλώσσα και να συµπεριφέρονται ανεξάρτητα από τα ένστικτά τους
81

. Τα ζώα 

δεν έχουν προθέσεις, αναγκαίους όρους των εσκεµµένων πράξεων, οι οποίες αποτελούν 

προνόµιο αποκλειστικό των ανθρώπων.  

Κατά τον Καρλ Πόππερ, η πρόταση σύµφωνα µε την οποία όλες µας τις πράξεις 

τις καθορίζουν ποιητικά αίτια που δεν τα αντιλαµβάνεται ενίοτε η συνειδητή µας 

βούληση, και οµολογηµένα ή ανοµολόγητα συµφέροντα, είναι εξ ορισµού «µη 

διαψεύσιµη», δηλαδή αδύνατον να ελεγχθεί µε οποιοδήποτε πείραµα. Η αλήθεια της 

πρότασης «όλα έχουν κάποια αιτία» είναι αδύνατον να αποδειχθεί είτε αναλυτικά είτε 

εµπειρικά
82

.  

Το επιχείρηµα της φυσιοκρατικής πλάνης
83

 ισχύει για κάθε προσπάθεια 

επιστηµονικής θεµελίωσης της ηθικής: Στο κεντρικό ερώτηµα της µεταηθικής «γιατί θα 

έπρεπε να ευνοούµε την ευηµερία του ανθρώπινου είδους», εφόσον περιοριστούµε στην 

ουδέτερη περιγραφή των ηθικών συµπεριφορών, όπως κάνουµε µε τα ήθη των ζώων, 

τότε δεν υπάρχει πλέον ηθική, αλλά µια ηθολογία που, χωρίς καµία αξιολογική κρίση, 

περιορίζεται να δείξει πως και γιατί τα ζωντανά πλάσµατα, ανθρώπινα ή όχι, 

κατευθύνουν τη ζωή τους
84

.  

Η χρησιµότητα µιας βιολογικής προσέγγισης στην ηθική εξαρτάται από τον 

ορισµό της τελευταίας. Αν η ηθική είναι απλώς ένα συγκεκριµένο είδος συµπεριφορικού 

µοτίβου ή συνήθειας, το οποίο συνοδεύεται από ορισµένες συναισθηµατικές αντιδράσεις, 
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τότε οι θεωρίες της βιολογίας θα µπορέσουν να µας διδάξουν πολλά γι’ αυτήν. Ωστόσο, 

αν η ηθική είναι µια θεωρητική συζήτηση, που µπορεί να προσεγγιστεί µέσω της λογικής 

και η οποία έχει εσωτερικά κριτήρια δικαιολόγησης της κριτικής, η προσπάθεια να την 

κατανοήσουµε εξωτερικά µέσω της βιολογίας θα έχει πολύ µικρότερη αξία
85

. 

H ανάπτυξη της ηθικής αποτελεί διανοητική διαδικασία. Αναµφίβολα υπάρχουν 

ψυχολογικά και κοινωνικά εµπόδια για την επίτευξη ορισµένων ειδών ηθικής προόδου, 

ορισµένα από τα οποία ίσως να έχουν βιολογικές αιτίες. Αυτό δεν τα καθιστά 

ανυπέρβλητα και αυτή η αναγνώριση αποτελεί απλώς παραδοχή ότι η ηθική, όπως και 

κάθε άλλη διαδικασία πολιτισµικής ανάπτυξης, πρέπει να λάβει υπόψη τα εναρκτήρια 

σηµεία της και τη φύση του υλικού το οποίο επιχειρεί να µεταµορφώσει86. 

Στο βαθµό που ο άνθρωπος ενεργεί, αποδεικνύεται, σύµφωνα µε τους 

περισσότερους στοχαστές, ότι είναι ελεύθερος και είναι αποκλειστικά και µόνον ο ίδιος 

που καθορίζει το πλαίσιο των πράξεών του. 

Συγκεκριµένα, για τον Ρουσσώ, το κριτήριο βρίσκεται στην ελευθερία ή, όπως 

λέει, στην «τελειοποιησιµότητα» του ανθρώπου, δηλαδή στην ικανότητά του να 

τελειοποιείται καθ’ όλη του τη ζωή, ενώ το ζώο είναι καθοδηγούµενο ευθύς εξαρχής 

σταθερά από τη φύση. Στον άνθρωπο η βούληση µιλάει ακόµα κι όταν η φύση σιωπά. 

Αυτή η δυνατότητα αποστασιοποίησης του ανθρώπου από το πραγµατικό και το κριτικό 

του πνεύµα που στηρίζεται στην ελευθερία έχει σαν συνέπεια να είναι ον ηθικό
87

.  

Ούτε η ιστορία ούτε η φύση δεν θα µπορούσαν να θεωρηθούν καθοριστικοί 

«κώδικες». Ασφαλώς ο άνθρωπος είναι εν καταστάσει: έχει φύλο, ανήκει σε έθνος και σε 

οικογένεια. Εντούτοις, δεν είναι αυτή η φύση και αυτή η ιστορία, στις οποίες θα 

µπορούσε να αναχθεί. Τις διαθέτει, µπορεί να τις θέσει εντός µιας προοπτικής και, 

µάλιστα, ως ένα σηµείο, να αποσπαστεί από αυτές και να τις δει µε κριτικό βλέµµα
88

. 
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2.2 Υπό το πρίσµα της Ψυχανάλυσης 

Με την καλλιέργεια της Ψυχολογίας το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο προς 

τους ψυχικούς µηχανισµούς και τις παρορµητικές δυνάµεις που πηγάζουν από την 

ανθρώπινη συνείδηση.  

Στην προσπάθεια ορισµού της σεξουαλικής επιθυµίας ως όρεξη, ανακύπτει το 

πρόβληµα ότι οι άλλες ορέξεις, η πείνα και η δίψα, αναφέρονται σε αντικείµενα, όπως τα 

τρόφιµα και τα ποτά. Αντίθετα η σεξουαλική επιθυµία αναφέρεται, συνήθως, σε άλλα 

πρόσωπα και έχει ψυχολογικό – συναισθηµατικό περιεχόµενο, το οποίο αναγνωρίζεται 

και βρίσκει ή δεν βρίσκει ανταπόκριση από το άλλο πρόσωπο. Ενώ η ικανοποίηση της 

βιολογικής ανάγκης απαιτεί ένα αντικείµενο πραγµατικό, η επιθυµία πραγµατοποιείται 

µε φαντα(σµα)τικό αντικείµενο. Σε αυτές τις δύο διαστάσεις της βούλησης, ο Lacan 

πρόσθεσε και τη ζήτηση (demande) που στόχο δεν έχει κανένα υλικό αντικείµενο, γιατί 

είναι ζήτηση αγάπης (τρισδιάστατη δοµή του επιθυµητικού)
89

.  

Μέσα από τις διάφορες µεταµφιέσεις και τα τεχνάσµατα του ασυνείδητου-

συµπύκνωση, µετάθεση, συµβολική απεικόνιση, δευτερογενή κατεργασία- εξακολουθεί 

να ζει µέσα µας το παιδί που κάποτε υπήρξαµε
90

. Η προσκόλληση σε ένα λιβιδινικό 

αντικείµενο, ενόψει της άµεσης και απευθείας ικανοποίησης δεν είναι παρά η επιθυµία 

που έχει συρρικνωθεί στη στοιχειώδη φυσική της µορφή. Ο Freud ως προς αυτό είναι 

εξαιρετικά σαφής: δεν θα υπήρχε κανένα συναίσθηµα, καµιά µορφή αυτού που 

ονοµάζοµε αγάπη χωρίς την εκδήλωση της ενορµητικής διάστασης του ενστίκτου για 

ικανοποίηση
91

.  

Ο Jung πάνω στα ίχνη των µελετών που ο Freud είχε αρχίσει, ανίχνευσε στην 

ψυχή το θεµέλιο µιας αρχικής αµφισεξουαλικότητας και της τάσης να επανακτηθεί, µέσω 

της επαφής µε τις ασυνείδητες ετεροφυλοφυλικές παραµέτρους, η ολότητα του ίδιου του 

ψυχισµού92, ωθώντας µας να θυµηθούµε το λόγο (έρωτος έπαινο) του Αριστοφάνη στο 
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 H επιθυµία είναι κυριολεκτικά άφθαρτη, αιώνια και ακατάλυτη και κίνητρο της όλης διαδικασίας είναι η 

ανάµνηση της πρώτης ικανοποίησης που νιώσαµε και στόχος η αναπαραγωγή της, η επιστροφή στο πρώτο 

ερωτικό αντικείµενο, δηλαδή σε κάτι ανέφικτο, στο µητρικό στήθος. Βλ. Κρανάκη 2000: 32-34. 
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πλατωνικό Συµπόσιο, που δηµιουργεί έναν ευφάνταστο µύθο για την πρώτη κατάσταση 

του ανθρώπου και τη δραµατική κατάτµηση του αρχικού ενιαίου διπλού ανθρώπινου 

όντος, τα τραγικά αποτελέσµατα της οποίας µόνο ο έρως µε το «φιλάνθρωπόν» του 

µπορεί να αναιρέσει
93

. 

Η ένταση ενός συναισθήµατος είναι πάντοτε ενδεικτική της δράσης ενός 

ασυνείδητου συµπλέγµατος. Τα συµπλέγµατα αντιπροσωπεύουν εκείνα τα περιεχόµενα 

του ασυνειδήτου (animus, anima) που είναι προικισµένα µε αυτονοµία και δυνατή 

συναισθηµατική απόχρωση. Είναι χαρακτηριστικό κάθε ασυνείδητης εικόνας να 

συναντάται από το υποκείµενο, πρώτα µέσω των προβολών της σε άτοµα ή αντικείµενα 

του έξω κόσµου. Όπως διαβεβαιώνει ο Jung, η ανθρώπινη ψυχή «ζει µόνο µε ανθρώπινες 

σχέσεις» και ότι «χωρίς τη συνειδητή αναγνώριση και αποδοχή αυτών που µας συνδέουν 

µε τους άλλους, δεν προκύπτει σύνθεση της προσωπικότητας»
94

. Ο άλλος είναι φορέας 

µιας ανέκφραστης εικόνας, εκείνου του άλλου που είµαστε εν µέρει µόνο και ποτέ 

απολύτως
95

. 

Η σεξουαλική επιθυµία αφορά στην ολοκλήρωση µιας αµφίδροµης, συνήθως, 

σχέσης µεταξύ προσώπων. Στην πράξη, όµως, πολλές φορές η επιθυµία αυτή είναι 

µονόπλευρη. Ο Tomas Nagel υποστηρίζει ότι έχει διαφορετική ποιότητα το να επιθυµείς 

σεξουαλικά κάποιον που δεν σε επιθυµεί ή δεν ξέρεις αν ανταποκρίνεται στην επιθυµία 

σου, και διαφορετική το να επιθυµείς κάποιον, ο οποίος σε επιθυµεί. Η διαδικασία αυτή 

αναγνώρισης της επιθυµίας ή της προσπάθειας προσέλκυσης της επιθυµίας του άλλου, 

που περνάει από το στάδιο του «φλερτ», της διέγερσης, της παρακίνησης και 

κορυφώνεται στην κυρίως σεξουαλική πράξη, είναι στοιχειώδες µέρος της ερωτικής – 
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 Πρωταρχικά υπήρχε το κυλινδρικό ανθρώπινο όν που παρουσίαζε τρία γένη: θηλυκό-θηλυκό, αρσενικό-

αρσενικό, αρσενικό-θηλυκό (ανδρόγυνο). Η εξαιρετική ισχύς του το οδήγησε στην ύβρι που προκάλεσε τη 

µήνιν του ∆ία. Μετά την τραγική τους κατάτµηση από το ∆ία, το µόνο µέληµα του κάθε ηµιτόµου είναι να 

συναντήσει το άλλο µισό του και να επανενωθούν. Βλ. Πλάτωνος Συµπόσιο 189a-193d. 
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 Σύµφωνα µε την αναλυτική διερεύνηση, ο άλλος, εκτός και πέραν της πραγµατικότητάς του, ενσαρκώνει 

το πρόσωπο-οµοίωµα του φαντάσµατός µας, τον καθρέφτη πάνω στον οποίο προβάλλουµε την εσωτερική 

εικόνα της δικής µας ετεροφυλόφιλης αντίθετης πλευράς. Βλ. Carotenuto 2002: 15, 20. 
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 Η γυναίκα, σε αυτή τη διαδικασία εσωτερίκευσης γίνεται, κατ’ ουσίαν, η εικόνα της Anima  του 

ετεροφυλοφιλικού συνθετικού της αντρικής ψυχής. Βλ. Carotenuto 2002: 194, 207. 
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σεξουαλικής διαδικασίας
96

. Η ολοκλήρωση της πράξης προϋποθέτει, σύµφωνα µε τον 

Nagel, την αντιµετώπιση του άλλου ως σκοπό και όχι ως µέσο, δηλαδή όχι ως 

αντικείµενο σεξουαλικής ικανοποίησης
97

. Αυτό σηµαίνει ότι για να θεωρείται µια πράξη 

ολοκληρωµένη θα πρέπει ο ένας σύντροφος να µην εκµεταλλεύεται την επιθυµία του 

άλλου µε σκοπό την δική του µόνο ικανοποίηση, αλλά να πράττει µέσα σε ένα σύστηµα 

αµοιβαιότητας
98

. 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο δράστης της σεξουαλικής παρενόχλησης 

διαγιγνώσκεται ότι χρήζει ψυχολογικής συνδροµής, δεδοµένου ότι υπολανθάνει ισχυρή 

ψυχοπαθολογία. Πιο ειδικά, για τις διανοητικές – ψυχικές διαταραχές, σύµφωνα µε 

σύγχρονη θέση του ψυχιατρικού αντικειµενισµού, κάποιος χαρακτηρίζεται από ψυχική 

διαταραχή, «εάν οι ψυχικές λειτουργίες, επιτελούνται ή αλληλορυθµίζονται σε επίπεδα 

κατώτερα εκείνων που απαιτούνται για τη διαδροµή της τυπικής για τα µέλη του 

ανθρώπινου είδους βιοτικής ιστορίας (επιβίωση και αναπαραγωγή) στα εκάστοτε φυσικά 

και κοινωνικά περιβάλλοντα διαβίωσής τους»
99

. Ειδικότερα, οι διαταραχές της 

κατηγορίας «παραφιλίες», χαρακτηρίζονται από συχνές και έντονες σεξουαλικές 

επιθυµίες, φαντασιώσεις, ή συµπεριφορές που εµπεριέχουν δραστηριότητες ή 
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 Σύµφωνα µε την Ψυχανάλυση, στις ρίζες της αποπλάνησης που ασκούµε ή υφιστάµεθα βάζουµε µια 

διπλή διάσταση: την άσκηση εξουσίας και τη θεοποίηση του εαυτού. Μπορούµε να διακρίνουµε τη 

συµπεριφορά γήτευσης ως ψυχαναγκαστική ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε τα θέλγητρά µας για να 

κατακτήσουµε το θαυµασµό, την εκτίµηση και να προκαλέσουµε θετικά αισθήµατα απέναντί µας. Η 

εξουσία φέρνει στο φως τις πιο σκοτεινές πλευρές της επιθυµίας µας και µέσα σε µία σχέση αυτό 

εκδηλώνεται όχι σαν εξουσία πάνω σε κάτι, αλλά σαν κατοχή της ψυχής του άλλου. Βλ. Carotenuto 2002: 

179-181. 
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καταστάσεις που προκαλούν συγκεκριµένες δυσλειτουργίες ή βλάβες σε κοινωνικό 

επίπεδο, στην απασχόληση ή σε άλλες σηµαντικές βιοτικές λειτουργίες
100

.  

Ο Freud συνδέει τη γέννηση της επιθυµίας µε τη σταδιακά αυξανόµενη ικανότητα 

του ατόµου να δέχεται τη µαταίωση, την απουσία του αντικειµένου της αγάπης, την 

έλλειψή του: γινόµαστε ικανοί να αγαπήσουµε µόνο όταν θυσιάζουµε τις παντοδύναµες 

απαιτήσεις ικανοποίησης της ανάγκης. Αυτό το πέρασµα δεν το αντέχουν όλοι, όπως οι 

ναρκισσιστές, οι οποίοι αποτελούν µαρτυρία της ευπάθειας του Εγώ που φοβάται να 

αντιµετωπίσει τη µαταίωση
101

. Χάρις στην επίδραση της εξιδανίκευσης, το αντικείµενο 

αγαπιέται για την τελειότητα, την οποία θα ήθελε ο ναρκισσιστής για το δικό του Εγώ 

και τώρα, µέσω της πλαγίας αυτής οδού, επιθυµεί να την εξασφαλίσει για τον εαυτό του, 

ικανοποιώντας το ναρκισσισµό του
102

.  

Η απόπειρα µαγικού ελέγχου της πραγµατικότητας αποδεικνύει ότι υπάρχει 

ανικανότητα αντίληψης των προσωπικών ορίων
103

. Τα συναισθήµατα που µοιάζει να 

κυριαρχούν στα άτοµα µε ναρκισσιστικές διαταραχές είναι η ανυποµονησία και η 

µαταίωση, όταν το αντικείµενο της επιθυµίας τους δεν είναι άµεσα διαθέσιµο. Γίνονται 

ανήσυχοι και ανικανοποίητοι, ευερέθιστοι και δύστροποι, ακριβώς όπως θα ήταν αν 

έχαναν µια ευκαιρία ζωτικής σηµασίας. Και πράγµατι, για τα άτοµα αυτά η κατάκτηση 

και η καθυπόταξή του άλλου σηµαίνουν επιβεβαίωση της ύπαρξής τους
104

. Συνήθως το 

ερωτευµένο άτοµο αποτραβιέται στην περίπτωση της απόρριψης. Ο παρενοχλών, όµως, 

δεν νοιάζεται ούτε για τη συγκατάθεση του θύµατος ούτε για την αγάπη του105. 

∆ιάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε τους σεξουαλικά 

παρενοχλούντες, σύµφωνα µε τις οποίες η σεξουαλική επιθετικότητα, ενδεχοµένως, να 
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οφείλεται σε αισθήµατα φόβου
106

 και ανεπάρκειας µαζί µε την πιθανή ύπαρξη µη 

αναγνωρισµένων οµοφυλοφιλικών τάσεων που αλληλεπιδρούν µε την επιθετικότητα και 

κατευθύνονται στο θύµα, το οποίο λειτουργεί ως υποκατάστατο της µητέρας
107

. «Κοινό 

στοιχείο της σεξουαλικής συµπεριφοράς των σεξουαλικών παραπτωµατιών είναι η 

αποτυχία επίτευξης στενής ερωτικής σχέσης, η οποία οδηγεί σε βίωση µοναξιάς», τονίζει 

ο ψυχίατρος Ορέστης Γιωτάκος
108

.  

Η σεξουαλική επιθετική συµπεριφορά φαίνεται να σχετίζεται µε καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία, αυτοκτονικότητα, χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, ιστορικό 

ψυχιατρικής παρακολούθησης και εµπλοκής µε το νόµο
109

.  

Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να σχηµατίσει µια εικόνα 

για το προφίλ του δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης
110

, ο οποίος, συχνά, είναι ένας 

συνηθισµένος άνθρωπος µε µια φαινοµενικά φυσιολογική ζωή, τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στον επαγγελµατικό τοµέα
111

.  

 

2.3 Εγκληµατολογικό επίµετρο 

Η ψυχανάλυση δέχεται ότι οι εγκληµατικές πράξεις που πραγµατοποιούνται δεν 

προέρχονται από µια ειδική κατηγορία ανθρώπων, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ικανός 

κάτω από ορισµένες συνθήκες και σε ορισµένη κατάσταση να διαπράξει έγκληµα. Η 

ψυχαναλυτική ερµηνεία του εγκλήµατος είναι η πρώτη που δεν αποκλείει το ρόλο ούτε 

των οργανικών ούτε των κοινωνικών παραγόντων. Παράλληλα προς αυτούς, όµως, 
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δέχεται και µια τρίτη κατηγορία αιτίων µε καθαρά ψυχολογικό χαρακτήρα
112

. Έτσι 

διακρίνει:
113

 

(i) τους οµαλούς εγκληµατίες, εκείνους, δηλαδή, οι οποίοι στην ψυχική τους υφή 

µοιάζουν µε τον οµαλό, εντελώς προσαρµοσµένο, κοινωνικό άνθρωπο, αλλά 

ταυτοποιούνται µε τα εγκληµατικά πρότυπα (στην υποδιαίρεση αυτή τα αίτια του 

εγκλήµατος είναι αποκλειστικά κοινωνικά),  

(ii) τους οργανικά ασθενείς εγκληµατίες, στους οποίους το έγκληµα οφείλεται 

αποκλειστικά σε βιολογικούς (οργανικούς) παράγοντες,  

(iii) τους νευρωτικούς εγκληµατίες, εκείνους, δηλαδή, στους οποίους η 

αντικοινωνική τους στάση προέρχεται από µια εσωτερική ψυχική σύγκρουση ανάµεσα 

στο κοινωνικό και στο αντικοινωνικό τµήµα της προσωπικότητας. Στην τελευταία 

υποδιαίρεση των νευρωτικών εγκληµατιών στηρίχθηκε αρχικά η ψυχαναλυτική ερµηνεία 

του εγκλήµατος. 

Από νοµικής πλευράς, για τη διαπίστωση αποκλεισµού του καταλογισµού ή 

µείωσης της ικανότητας για καταλογισµό, που συνιστά λόγο ηπιότερης τιµωρίας, 

απαιτείται η συνδροµή τόσο ψυχολογικών όσο και βιολογικών αιτιών κατά το χρόνο 

τέλεσης της πράξης
114

. 

Ο καταλογισµός της άδικης πράξης σε βάρος του δράστη αποκλείεται όταν, 

εξαιτίας κάποιας από τις βιολογικές ή ψυχολογικές καταστάσεις που περιγράφονται στη 

διάταξη του άρθρου 34 ΠΚ (νοσηρή διατάραξη της πνευµατικής λειτουργίας και 

διατάραξη της συνείδησης), ο δράστης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί το άδικο της 

συγκεκριµένης πράξης και γενικότερα έχει στερηθεί αυτής της ικανότητας
115

. 

Υπό τον όρο νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών 

περιλαµβάνονται όλες οι µορφές διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών από 

παθολογική αιτία, δηλαδή καθαρά ασθένειες της διάνοιας116. Βιολογικό αίτιο 

αποκλεισµού του καταλογισµού είναι η παράνοια. Εφόσον αποδεικνύεται από την 
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πραγµατογνωµοσύνη και τις καταθέσεις των µαρτύρων, ότι ο κατηγορούµενος είναι 

άτοµο πνευµατικά καθυστερηµένο, απαλλάσσεται για έλλειψη καταλογισµού και 

διατάσσεται ο εγκλεισµός του σε δηµόσιο θεραπευτικό κατάστηµα, γιατί είναι 

επικίνδυνος
117

.  

Οι νοσηρές διαταραχές δυνατόν να παρουσιαστούν σε διάφορα πεδία του 

ψυχικού κόσµου, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό προς άλληλα:
118

  

(i) στην αντίληψη,  

(ii) στις σκέψεις,  

(iii) στα συναισθήµατα και στις συγκινήσεις,  

(iv) στις παρορµήσεις και στα ορµέµφυτα,  

(v) στη βούληση,   

(vi) στη µνήµη,  

(vii) στη συνείδηση. 

Υπό τον όρο διατάραξη της συνειδήσεως περιλαµβάνονται όλες οι ψυχικές 

διαταράξεις, οι οποίες δεν πηγάζουν από παθολογική κατάσταση του εγκεφάλου, αλλά 

εµφανίζονται σε ψυχικά υγιή άτοµα και είναι παροδικές, όπως η υπέρµετρη και αιφνίδια 

υπερδιέγερση συναισθήµατος (ψυχική ορµή)
119

. Το αποτέλεσµα της ψυχικής ορµής είναι 

η διακοπή της ήρεµης και κανονικής λειτουργίας των διανοητικών δυνάµεων και, 

συνεπώς, της βουλήσεως του προσώπου
120

. 

Η ψυχική ορµή διακρίνεται από το πάθος, που ορίζεται ως η σφοδρά και 

διαφανής τάση (που εδρεύει στην ψυχή του ατόµου) για την επιτυχία κάποιου σκοπού ή 

την απόλαυση κάποιας επιθυµίας, όπως, π.χ., το πάθος της εκδικήσεως, της φιλοδοξίας, 

του έρωτα κλπ. Η ύπαρξη τέτοιου πάθους ως αφορµή της πράξεως δεν επιδρά στον 

καταλογισµό, γιατί όπως διδάσκεται µπορεί να δαµαστεί µε την ηθική δύναµη της 

θελήσεως121. 
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Η εγκληµατολογική έρευνα και στατιστική έχει δείξει, ότι ο δράστης 

σεξουαλικού εγκλήµατος είναι µεν συχνά πρόσωπο µε ψυχολογικά προβλήµατα, σε 

ορισµένες, µάλιστα, περιπτώσεις η σεξουαλική του συµπεριφορά εµφανίζει αποκλίσεις 

από το κανονικό, δεν µπορεί όµως να χαρακτηριστεί κατά κανόνα ως άνθρωπος που 

πάσχει από νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών του λειτουργιών122. Γίνεται φανερό ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις ο δράστης είναι άτοµο, που έχει τη συνήθη αντικειµενική 

δυνατότητα και υποκειµενική ικανότητα να ελέγχει τη συµπεριφορά του, και όχι βαριά 

ψυχικά άρρωστο µε παθολογικές γενετήσιες ανωµαλίες που ενεργεί κάτω από την 

ακατανίκητη γι’αυτόν πίεση του γενετήσιου ενστίκτου. Αυτό µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις συµβαίνει, οπότε, βέβαια, γεννιέται θέµα ανικανότητας ή ελαττωµένης 

ικανότητας για καταλογισµό
123

. 

Πολλοί σύγχρονοι ψυχίατροι, ισχυριζόµενοι ότι είναι αδύνατον να ξέρουµε αν 

υπάρχει παθολογική κατάσταση ή επιλογή
124

, υποστηρίζουν ότι το φυσιολογικό και το 

αφύσικο, το υγιές και το νοσηρό, η θεραπεία και η διάγνωση, αποτελούν κοινωνικές 

κατασκευές, όχι µόνο για τις ψυχικές – διανοητικές, αλλά και για τις σωµατικές 

καταστάσεις. Ο λόγος για την υγεία και την αρρώστια, το φυσιολογικό και το αφύσικο, 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά αξιολογικές προτάσεις125
. Εξάλλου, οι θεωρητικοί της 

µάθησης ή συµπεριφοριστές υποστήριζαν ότι δεν είναι δυνατόν να αντιλαµβανόµαστε 

και να µετρούµε άµεσα τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των ανθρώπων, παρά µόνο να 

αξιολογούµε τη συµπεριφορά126.  

Ο όρος «ψυχή» είναι µία µορφή δήλωσης της παρουσίας του ανθρώπινου όντος, ο 

οποίος δεν αναφέρεται πουθενά, όπως ο όρος «σώµα» είναι µία άλλη µορφή δήλωσης 

της παρουσίας του ανθρώπινου όντος, ο οποίος όµως αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο 

υλικό αντικείµενο. Τελικώς, όπως θα έλεγε ο Wittgenstein, οι λέξεις αυτές είναι 

                                                 
122
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διαφορετικά όργανα µέσα στη γλώσσα µας. Είναι όργανα τα οποία µεταχειριζόµαστε για 

να εκφράσουµε διαφορετικές στάσεις ενός και του αυτού όντος, του ανθρώπου –

συγκεκριµένα, του ανθρώπου ως αντικειµένου παρατήρησης ή γνώσης και του ανθρώπου 

ως παρατηρητού ή θεατού. Όσον αφορά στις εκδηλώσεις που αναδεικνύονται µέσα από 

τη συµπεριφορά του ανθρώπινου σώµατος, αυτές είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και 

από άλλα πρόσωπα, εκτός από το πρόσωπο στο σώµα του οποίου συντελούνται. 

Αντιθέτως, οι εµπειρίες ενός ανθρώπου δεν µπορούν να παρατηρηθούν από κανέναν 

άλλο, εκτός από το πρόσωπο, στο οποίο συµβαίνει να εκδηλώνονται
127

. 

Η αδυναµία µας να παρατηρήσουµε την ψυχή µας δεν οφείλεται στην ανυπαρξία 

της, αλλά υπαγορεύεται από την ιδιότητά της. Ο παρατηρητής και το αντικείµενο της 

παρατήρησης νοηµατικώς δεν ταυτίζονται, απεναντίας, αποκλείουν αλλήλους. Ο 

παρατηρητής δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αντικείµενο της παρατήρησής του. Αν 

λοιπόν η ψυχή είναι ένας θεατής, που θεάται και ακροάται τα δρώµενα µέσα µας, είναι 

λογικό να µένει οριστικώς άπιαστη
128

. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα υπάρχει πάντοτε κάτι 

το οποίο µονίµως θα υπερβαίνει τη δυνατότητά µας να το γνωρίσουµε. 
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Κεφάλαιο 3.  Κοινωνική διάσταση 

 

 

                                                                         Στην αττική τραγωδία ο άνθρωπος πάλευε µε τη µοίρα του.                      

                                                Στην τραγωδία του Σαίξπηρ ο άνθρωπος πάλευε µε το συνάνθρωπό του.           

                                Στη σύγχρονη τραγωδία ο άνθρωπος παλεύει µε τον εαυτό του…
129

 

 

 

3.1 Οι ευάλωτες κοινωνίες του 21ου αιώνα 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες παράγονται και αναπαράγονται µέσω των ανθρώπινων 

πράξεων και αντιλήψεων και, σύµφωνα µε τον Antony Giddens, υπάρχει διπλή ανάµειξη 

ατόµων και θεσµών: η κοινωνία είναι δηµιουργός και την ίδια στιγµή δηµιούργηµα των 

µελών της, υπό το πρίσµα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι απόρροια µόνον 

κοινωνικών αιτιών, αλλά ως νοήµονες δρώντες, καθορίζουν αναπόφευκτα τη 

συµπεριφορά τους
130

.  

Μέσα στο πλαίσιο της σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας κυριαρχούν τα 

επονοµαζόµενα ως «3Τ»: Τεχνολογία-Τηλεπικοινωνίες-Τηλεόραση που διαµορφώνουν 

και επηρεάζουν τις εξελίξεις σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής
131

. Στην εποχή 

της πληροφορικής και της γνώσης, σε µια εποχή που δεκάδες εκατοµµύρια ανθρώπων 

βιώνουν µια δεύτερη «εικονική πραγµατικότητα» και ζωή µέσω διαδικτυακών 

συνδέσεων132, σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, ανεξαρτητοποιούµενο από 

παραδοσιακά δεσµά, όπως η οικογένεια ή το έθνος, το καθηµερινό άτοµο είναι πλέον το 

κεντρικό σηµείο του κοινωνικού ιστού, αλλά, συγχρόνως, αποκτά µικρότερες 

δυνατότητες κοινωνικής αντίδρασης, γίνεται πιο ευάλωτο σε έξωθεν επιρροές, 

παρουσιάζει σύγχυση αξιών, αποξενώνεται από το συνάνθρωπό του, περιορίζει το εύρος 

της επικοινωνίας του σε σύντοµα µηνύµατα, αδυνατεί να οικοδοµήσει σύνθετους 
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διαλογισµούς, βιώνει µια άυλη διαδικτυακή και µαζικών µέσων ενηµέρωσης ζωή, 

αντιµετωπίζει εποχές κατάθλιψης, µοναξιάς και ψυχικών ασθενειών
133

. 

Επιπλέον, ήδη ο µισός και πλέον πληθυσµός του πλανήτη ζει σε πόλεις. Είναι 

αναµενόµενο ότι η τάση αστικοποίησης δηµιουργεί νέες κοινωνικές συνθήκες ζωής και 

διαφορετικές προτεραιότητες134. Η εµφάνιση της σύγχρονης πόλης ευνοεί τη δηµιουργία 

µιας ζωής µονότονης, αρκετά διαφορετικής από αυτή που επικρατούσε στις 

παραδοσιακές κοινωνίες, όπου η επιρροή των εθίµων ήταν πάντοτε ισχυρή.  

Κατά τον Giddens, δύο παράγοντες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση του 

κενού ή κοινότοπου χαρακτήρα της καθηµερινής ζωής στο σύγχρονο κόσµο. Ο ένας 

αφορά στη συγκεκριµένη µορφή του εµπορευµατοποιηµένου χώρου στο κτισµένο 

περιβάλλον του σύγχρονου αστισµού
135

, όπου το κτισµένο περιβάλλον έχει απογυµνωθεί 

από κάθε αισθητική. Ο δεύτερος είναι αυτός που µερικοί κοινωνιολόγοι έχουν 

αποκαλέσει «αποστέρηση» από µορφές ανθρώπινης δραστηριότητας και εµπειρίας, 

προφανείς σε προηγούµενους τύπους κοινωνιών και σύµφυτους µε την κοινωνική ζωή 

όλης της κοινότητας136. Στις πόλεις η µονότονη ζωή των ανθρώπων έχει ηθικό 

χαρακτήρα, µε απόδειξη τις σχέσεις της ζωής τους µε τις κρίσεις και τις µεταπτώσεις της 

ανθρώπινης ύπαρξης -µε την αρρώστια, το θάνατο και τον κύκλο των γενεών. Υπάρχουν 

ηθικά πλαίσια που έχουν, συνήθως, τις βάσεις τους στη θρησκεία και τα οποία, σε πλήρη 

αρµονία µε τις καθιερωµένες από την παράδοση συνήθειες, προσφέρουν έτοιµες λύσεις 

για την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων. 

Μια νέα ηθική επηρεαζόµενη από την τεχνοκρατική συνθετότητα της εποχής µας, 

παρουσιάζεται σαν δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος: η µία συνίσταται στον περιορισµό 

της ανθρώπινης πράξης σε ορισµένους τοµείς και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ενώ η 

άλλη συνίσταται στη διερεύνηση της φύσεως και της κοινωνίας. Βρισκόµαστε µπροστά 

σε µια εποχή που απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των ρόλων και των ευθυνών του 
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ανθρώπου απέναντι στο συνάνθρωπο, τους θεσµούς και το περιβάλλον του
137

. Ο 

τεχνολογικά ωθούµενος κοινωνικός ιστός των δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων που 

βιώνουν µια δεύτερη «εικονική ζωή» ίσως έχει µια δική του ηθική που είναι αµφίβολο αν 

βασίζεται στις φιλοσοφικές αποδοχές προηγούµενων εποχών
138

. 

Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ο ελλιπής ψυχισµός του σύγχρονου ανθρώπου. 

Παρά την σωρεία πληροφοριών, τα µηνύµατα που λαµβάνει µε ουσιαστικό περιεχόµενο 

και βάθος σκέψης είναι ελάχιστα. Ο σηµερινός άνθρωπος κινείται µέσα σε 

προκαθορισµένα κοινωνικά «καλούπια» και δεν αντιδρά, δεν ψάχνει, δεν επαναστατεί, 

δεν αλλάζει. Η τεχνολογία που του επεβλήθη προκαθόρισε την κοινωνική συµπεριφορά 

του, τις ώρες που θα περάσει µπροστά στην τηλεόραση και στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, τις ασχολίες και τις απολαύσεις του, τα περιθώρια σπουδής, ανάπτυξης, 

κοινωνικής εξέλιξης, προσφοράς και συνεργασίας. Είναι ένας ευτυχής απρόσωπος 

εκπρόσωπος µιας υλιστικής πραγµατικότητας που του διδάσκει τι είναι σκοπός, 

διασκέδαση, µέλλον. Υπάρχει πια πολύ λίγος χώρος για αυτογνωσία, διότι ολοένα 

γινόµαστε µάρτυρες µιας απλουστευµένης κοινωνικής πραγµατικότητας, όπου η σκέψη 

και η κρίση είναι σπάνια φαινόµενα
139

. 

Οι έρευνες δείχνουν πως οι διανοητικές ασθένειες έχουν διπλασιαστεί τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Η αποξένωση τόσο από τους γύρω του όσο και από τον εαυτό 

του, βασανίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Αναφέρει ο Νίτσε: στον κάθε άνθρωπο, ο πιο 

µακρινός ξένος είναι ο εαυτός του -αναζητητές της γνώσης, µα καθόλου αναζητητές του 

εαυτού µας…
140

. 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών φανερώνουν την πολυπαραγοντική φύση του 

φαινοµένου της σεξουαλικής επιθετικότητας και υποδεικνύουν συµπεριφορές που, 

ενδεχοµένως, αποτελούν τους κρίκους στον κύκλο της σεξουαλικής παρενόχλησης
141

.  

Η υψηλή τιµωρητικότητα στο πεδίο της σεξουαλικής εγκληµατικότητας 

εντοπίζεται και στο επίπεδο των θεωρητικών αναλύσεων αντεγκληµατικής πολιτικής και 
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τελικά τείνει να µετατρέπεται σε νοµοθέτηση. Η στάση αυτή στηρίζεται σε δύο πυλώνες-

θεωρητικές παραδοχές:
142

  

(i) την αύξηση της σεξουαλικής εγκληµατικότητας, σε συνδυασµό µε τον 

εκσυγχρονισµό των µεθόδων και την επίταση της επικινδυνότητας των δραστών (π.χ. 

χρήση του διαδικτύου),  

(ii) τον υψηλό δείκτη υποτροπής των δραστών σεξουαλικών εγκληµάτων, ιδίως 

δε αυτών που στρέφονται κατά παιδιών. 

Ένα νέο είδος παρενόχλησης αναφέρεται συνήθως ως «cyberbullying» 

(διαδικτυακή παρενόχληση) που αφορά στην αποστολή e-mail ή άµεσων µηνυµάτων µε 

κακό περιεχόµενο, ενώ η παρενόχληση µέσω κινητού γίνεται τόσο µε τηλεφωνικές 

κλήσεις όσο και µε την αποστολή προσβλητικού και, ίσως και, παράνοµου υλικού µε 

γραπτά µηνύµατα (SMS) και µηνύµατα πολυµέσων (MMS). Το υλικό αυτό µπορεί να 

είναι ένα ρατσιστικό ή προσβλητικό κείµενο, η φωτογραφία ενός παιδιού που 

κακοποιείται ή κείµενο προς εκφοβισµό. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί το φαινόµενο του 

«happy slapping», όρος που αναφέρεται στη διαδικασία φωτογράφησης ή 

βιντεοσκόπησης σκηνών παρενόχλησης και ανταλλαγής αυτών. Είναι ένα σοβαρό 

ζήτηµα που απασχολεί έντονα αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες
143

. 

Η «προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους» συνιστά τη θεσµική 

αποτύπωση του, διεθνώς γνωστού, φαινοµένου του «grooming». Αναφέρεται σε πράξεις 

προσέγγισης ανηλίκων στο διαδίκτυο µε στόχο τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση, την 

κακοποίησή τους ή/και την ώθησή τους στην παιδική πορνογραφία. Πρόκειται για µια 

διαδικασία κατά την οποία, ενήλικοι (σεξουαλικοί κυνηγοί/«sexual predator»), 

προσποιούµενοι ότι είναι έφηβοι ή παιδιά, χρησιµοποιούν τα δωµάτια ανοιχτής 

επικοινωνίας (chat rooms), τις ιστοσελίδες παιχνιδιών (game sites), τις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας για να 

προσελκύσουν παιδιά µε σκοπό να τα εκµεταλλευτούν
144

. 
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Έχει βρεθεί ερευνητικά ότι το 19% των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου έγινε 

στόχος ανεπιθύµητης σεξουαλικής παρενόχλησης σε διάστηµα ενός έτους
145

. 

Ευρύτερα, άλλωστε, η σεξουαλική εγκληµατικότητα στη χώρα µας, αλλά και 

διεθνώς, αν και διαθέτει ελάχιστο µόνο µέρος της συνολικής εγκληµατικότητας, όπως 

καταγράφεται στην αστυνοµική και τη δικαστική στατιστική, εµφανίζεται αναντίστοιχα 

υψηλή στις κοινωνικές αναπαραστάσεις. Κατ’ αποτέλεσµα, αποσπά ένα υψηλό µερίδιο 

στο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, αλλά και στη συζήτηση για την αντεγκληµατική 

πολιτική. Μια σειρά από παράγοντες συµβάλλουν σε αυτό: η ιδιαίτερα «ηθική» υφή των 

εγκληµάτων και η «δηµοφιλία» του συνδυασµού σεξ και εγκλήµατος συχνά εξάπτουν 

την περιέργεια. Πιο πολύ όµως, το µίγµα «σεξ και βία» φαίνεται να «ξετρελαίνει» τα 

ΜΜΕ, ενώ, µάλιστα, αν συνδυαστεί µε πρόσωπα εξουσίας, φτάνει να αποτελεί 

αντικείµενο της διεθνούς πολιτικής146
. 

 

3.2 Κοινωνικά φύλα και στερεότυπα 

Η έννοια των ηθών σε προγενέστερες περιόδους κάλυπτε την προστασία της 

φυλετικής υπόστασης, δηλαδή των ανθρώπινων οµάδων, από την οικογένεια ως το 

γένος ή ευρύτερα τη φυλή, που σχηµατίζονται και µορφοποιούνται µέσω της κοινής 

καταγωγής και οι σχετικές κοινωνικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις είχαν πατριαρχικά 

χαρακτηριστικά
147

. 

Η στροφή από τις αποποινικοποιήσεις προς τις επιβαρύνσεις του ποινικού 

ελέγχου συνδέεται µε τα όψιµα φαινόµενα της αυξανόµενης ανεργίας και της εµφάνισης 

των λεγόµενων «νεοπτώχων». Η δυσκολία πορισµού εισοδήµατος από τους ανέργους και 

τους υποαπασχολούµενους τους αναγκάζει να στηριχθούν στην οικογενειακή περιουσία, 

καθώς και στο οικογενειακό όνοµα, το οποίο µπορεί να εξασφαλίζει µια κοινωνική θέση. 

Έτσι, η οικογενειακή βάση αναπαραγωγής της ιδιοκτησίας και της κοινωνικής ισχύος 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 75. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το σεξουαλικό 
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επηρεάζεται από τα στερεότυπα ορθής ερωτικής συµπεριφοράς, που αναφέρονται συνήθως στην ερωτική 

ζωή της γυναίκας. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 17. 
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καταλήγει να αποτελεί και ένα µοχλό αναπαραγωγής των οικογενειακών παραδόσεων 

και κανονικοτήτων συµπεριφοράς
148

. 

Είναι αλήθεια πως στη ζωή αναλαµβάνουµε διάφορους «ρόλους» που 

ακολουθούνται από αντίστοιχες κοινωνικές προσδοκίες. Η γνώση ότι το κοινωνικό 

σύνολο προσδοκά την επιτέλεση ενός ρόλου είναι δυνατόν να περιορίσει την 

εξατοµικευµένη έκφραση συµπεριφοράς και µας υποχρεώνει να εστιάσουµε πιο πολύ την 

προσοχή και τη δύναµή µας στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

ρόλο που αναλάβαµε. Μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι ενδεχόµενη απόκλιση από την 

παραδεκτή ή αναµενόµενη συµπεριφορά για το συγκεκριµένο ρόλο επιφέρει πιέσεις από 

τα λοιπά µέλη της οµάδας για επαναφορά στην αναµενόµενη συµπεριφορά149. 

Η έννοια του «κοινωνικού φύλου» τόσο ως κοινωνικού θεσµού όσο και ως 

κοινωνικής κατασκευής αποτελεί το βασικό ερµηνευτικό εργαλείο για τη σεξουαλική 

παρενόχληση
150

. Έχει υποστηριχθεί ότι η σεξουαλική πίεση είναι προϊόν της κοινωνικής 

ιστορίας στο βαθµό που το αντρικό φύλο, παραδοσιακά, απολαµβάνει το προνόµιο της 

σεξουαλικής πρωτοβουλίας. Αυτό το γεγονός µε τη σειρά του εκθέτει τη γυναίκα στο 

ενδεχόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα στερεότυπα151
 της κοινωνίας που ακόµα 

σηµατοδοτούν «κατάλληλους ρόλους» για το γυναικείο και το αντρικό φύλο, µαζί µε τη 

φυσική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο φύλων, ενθαρρύνει τους άντρες, κυρίως, να 

φέρονται στις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείµενα πρώτα και έπειτα ως ισότιµα µε 

αυτούς άτοµα µε την ίδια αξία και τις ίδιες ανάγκες152. 

Σύµφωνα µε τη φεµινιστική οπτική
153

 και ερµηνεία της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, δεν πρόκειται µόνο για µια συµπεριφορά ή πράξη σεξουαλικού 
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χαρακτήρα, αλλά επίσης και για µια µορφή έκφρασης της δύναµης και της υπεροχής του 

δράστη απέναντι στο θύµα. Την ερµηνεία αυτή έρχονται να ενισχύσουν τα αποτελέσµατα 

διαφόρων ερευνών, από τα οποία προκύπτει ότι οι δράστες, καθώς και οι πιθανοί δράστες 

σεξουαλικής παρενόχλησης, έχουν ακραίες, παραδοσιακές απόψεις σχετικά µε το 

κοινωνικό στερεότυπο του «άνδρα» και του «ανδρισµού», την υπεροχή, την επιβολή 

δύναµης πάνω στις γυναίκες και την κοινωνική και σεξουαλική κυριαρχία των 

ανδρών
154

. 

Η κοινωνική κατασκευή της διάκρισης των δύο φύλων βασίζεται στη βιολογική 

ερµηνεία κοινωνικών φαινοµένων, η οποία είναι ανάλογη µε αυτή του ρατσισµού, 

προτάσσει την ανδρική κοσµοθεώρηση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δράσης και 

προδιαγράφει, ως φυσικοποιηµένη αλήθεια, τη νοµιµοποίηση µιας σχέσης κυριαρχίας µε 

τις αντίστοιχες πρακτικές που αυτή συνεπάγεται. Αποτέλεσµα των αναπαραστάσεων 

αυτών και της συνεπακολουθούµενης πρακτικής τους για το υπό συζήτηση θέµα είναι ότι 

το γυναικείο φύλο υφίσταται αφενός µια διττού χαρακτήρα καταπίεση, ως υποδεέστερο 

κοινωνικά και ως υποβαθµισµένη αυταξία εργασιακά και αφετέρου εκλαµβάνεται ως 

αυτόνοµη κατηγορία στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η οποία ορίζεται σε αντιδιαστολή µε το 

ανδρικό φύλο και όχι στη µεταξύ τους σχέση στο πλαίσιο των διαδράσεων που 

δηµιουργούν οι ιεραρχικές δοµές της κοινωνίας στο σύνολό της, όπου και τα δύο φύλα 

εντάσσονται
155

.  

Στους περισσότερους κοινωνικούς σχηµατισµούς ενυπάρχει η έννοια του 

έµφυλου καταµερισµού της εργασίας, στο πλαίσιο της γενικότερης οργάνωσης της 

κοινωνίας, έννοια που νοµιµοποιείται και θεµελιώνεται µέσα, από και επάνω σε 

ιδεολογικές και πολιτισµικές κατασκευές. Η ανθρωπολογία των φύλων ανέδειξε ότι η 

πολιτισµική και κοινωνική σηµασία των κατηγοριών άντρας-γυναίκα ποικίλει όχι µόνο 

από κοινωνία σε κοινωνία, αλλά και εντός της ίδιας, καθώς και ότι αφορά, οργανώνει και 

περιγράφει κοινωνικές σχέσεις παρά διαφοριστικές και διπολικές εγκράτειες. Υπό την 

έννοια αυτή, ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας εντάσσεται στην αναλυτική 
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κατηγορία του κοινωνικού φύλου και όχι στην ανδροκεντρική αναπαράσταση του 

βιολογικού φύλου
156

.  

Οι φεµινιστικές προσεγγίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι «παρενοχλούµενος» 

τελικά, εντός του υπάρχοντος οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου, είναι ο 

υφιστάµενος στην εξουσία. Η οποιαδήποτε, εποµένως, σοβαρή ρύθµιση αναφορικά και 

µε το συγκεκριµένο ζήτηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να συνηγορεί µε 

το γεγονός ότι η ενίσχυση της κοινωνικής δύναµης των αδύνατων οµάδων, η κοινωνική 

συµπερίληψη των αποκλεισµένων, η κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους, δεν είναι µόνο 

το αποτέλεσµα, αλλά και ο όρος µιας δηµοκρατικής αντεγκληµατικής πολιτικής
157

.  

Για το λόγο αυτό οι στάσεις, οι οποίες ενσωµατώνουν δεδοµένες αντιλήψεις 

ακόµα και για τη σεξουαλική παρενόχληση, είναι αναγκαίο να θεωρούνται από τη 

σκοπιά του τρόπου, µε τον οποίο αυτές κατασκευάζονται εκάστοτε και πως οι 

κατασκευές αυτές γίνονται αντικείµενο διαχείρισης και συνεπάγονται αποτελέσµατα
158

. 

Όλες οι κοινωνικές σχέσεις εντάσσονται σε επίπεδα δύναµης και εξουσίας, όπως αυτά 

διαµορφώνονται από την εκάστοτε κυρίαρχη κουλτούρα. Έτσι και τα δύο φύλα 

υπόκεινται σε καταναγκασµούς και ιεραρχηµένες σχέσεις εξουσίας σε µια εν τω 

γίγνεσθαι ιεραρχούµενη διαδικασία. 

Η απόρριψη κάθε διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στα φύλα µε την παράλληλη, 

ωστόσο, αναγνώριση των ρόλων τους, τόσο επιστηµονικά όσο και κοινωνικά, ως 

κοινωνικά κατασκευασµένη αντίληψη δηλαδή, είναι η διαδικασία που θα ανοίξει το 

δρόµο για την πραγµατική ισότητα στην πράξη -όχι στην έµφυλη µόνο διάστασή της- 

αλλά, κυρίως, ως προς τη σύλληψη του ενεργού υποκειµένου ως πολίτη µε 

κατοχυρωµένη αυταξία και κοινωνική αξιοπρέπεια. Η απάλειψη των διπολισµών 

αναµφίλεκτα δεν σχετίζεται µόνο µε το φύλο, αλλά και µε µια σειρά διακρίσεων που 

οργανώνονται στη βάση της ταξικής ένταξης, της ηλικίας, του θρησκεύµατος και της 

εθνοτικής προέλευσης
159

.  
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Η εξέταση λοιπόν του έµφυλου χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων 

προϋποθέτει τη σύλληψη του έµφυλου υποκειµένου στο σύνολό του. Από την άλλη 

µεριά, η µονοµερής αναφορά στην έννοια της κοινωνικής κατασκευής ως µήτρας του 

κακού δεν είναι επαρκές ερµηνευτικό σχήµα και εργαλείο.  

Σε σχέση µε το ποια ενέργεια στοιχειοθετεί σεξουαλική παρενόχληση και ποια 

όχι, ο ορισµός της τελευταίας έχει να κάνει µε το πολιτισµικό, εργασιακό και νοµικό 

πεδίο, µέσα στο οποίο καθορίζεται η κοινωνική δράση. Στο βαθµό που το πεδίο αυτό 

εξελίσσεται, κατά αντιστοιχία, και η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι 

αντικείµενο διαρκούς διαπραγµάτευσης, µιας και σχετίζεται µε τον άµεσα 

διαπροσωπικό πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων160. 

 

3.3         Εργασία και ειδικές εξουσιαστικές σχέσεις  

Οι περισσότερες έρευνες που διεξάγονται µε αντικείµενο τη σεξουαλική 

παρενόχληση καταλήγουν στο ότι καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση του φαινοµένου 

αποτελεί η έννοια της εξουσίας και οι συναφείς σχέσεις που αναπτύσσονται στα 

εργασιακά πλαίσια των οργανισµών. Η εξουσία, βέβαια, εφόσον χρησιµοποιηθεί σωστά, 

µπορεί να ενισχύσει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και να ενδυναµώσει 

παράλληλα τα θετικά συναισθήµατα των εργαζοµένων τόσο για την εργασία τους όσο 

και για τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδώσουν καλύτερα
161

.  

Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα νέο, σχετικά, όρο, ο 

οποίος περιγράφει ένα ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο έχει αποτελέσει 

σε σηµαντικό βαθµό αντικείµενο ερευνών και µελετών, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής και σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης
162

. Αντίθετα, οι 

ερευνητικές προσπάθειες µελέτης και καταγραφής του φαινοµένου είναι εξαιρετικά 

περιορισµένες στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, µε εξαίρεση την Ιταλία163.  
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Στην Ελλάδα, το «σπάσιµο της σιωπής» και η κοινωνική κατανόηση του 

προβλήµατος συντελέστηκε, κυρίως, µέσα από την κατάθεση και δηµοσιοποίηση των 

µαρτυριών γυναικών–θυµάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, οι οποίες 

συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση από την κοινή γνώµη του εύρους του προβλήµατος και 

της προσβολής που υφίσταται το άτοµο στην αξιοπρέπειά του164.  

Οι µαρτυρίες αυτές καταδεικνύουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση, είναι σε 

µεγάλο βαθµό, ένα πρόβληµα που οφείλεται κυρίως στην εκµετάλλευση της ισχύος που 

θεωρούν ότι διαθέτουν στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα οι ιεραρχικά ανώτεροι (εργοδότες, 

προϊστάµενοι) σε σχέση υφισταµένους τους. Η χρήση της ιεραρχικής σχέσης για την 

εκµαίευση κάποιας σεξουαλικής εύνοιας δεν έχει να κάνει τόσο µε την έλξη ή την 

άσκηση γοητείας, αλλά αντίθετα µε την άσκηση δύναµης κυριαρχίας και επιβολής165
.  

Η ανταπόκριση-υπαγωγή του θύµατος στις σεξουαλικές οχλήσεις του δράστη 

«προτείνεται» ως αντάλλαγµα της διατήρησης ή της βελτίωσης των εργασιακών 

συνθηκών για το θύµα. Η ανταλλακτική αυτή σχέση, όσο και αν διατυπώνεται ως 

«πρόταση», δεν παύει να είναι εκβιαστική, στο βαθµό που η µη ανταπόκριση από την 

πλευρά του θύµατος θα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση γι' αυτό των συνθηκών 

εργασίας. Και τούτο, γιατί οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης που κατέχουν θέσεις 

ισχύος είναι αυτοί που µπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας των υφισταµένων 

τους, µετερχόµενοι εκφοβισµούς, εκβιασµούς, απειλές και πιέσεις, εκδηλώνοντας, σε 

περίπτωση άρνησης εκ µέρους των θυµάτων, επιθετική και προσβλητική 

συµπεριφορά
166

.   

Ως µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία θεωρούνται:
167
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(i) Η κάθετη µορφή παρενόχλησης, όπου ο προϊστάµενος παρενοχλεί τον 

υφιστάµενο. Πρόκειται για τη συνηθέστερη µορφή. 

(ii) Η οριζόντια µορφή παρενόχλησης, όπου ο συνάδελφος παρενοχλεί το 

συνάδελφο. 

(iii) Η οριζόντια και κάθετη µορφή παρενόχλησης, όπου ο συνάδελφος 

παρενοχλεί το συνάδελφο και αυτό, αν και ο προϊστάµενος το γνωρίζει, δεν επεµβαίνει 

και επιτρέπει τα πράγµατα να εξελίσσονται. Στην ουσία πρόκειται για συνενοχή και 

συµβαίνει σταδιακά. 

(iv) Η παρενόχληση προς τους προϊσταµένους. 

Στη χώρα µας, αν και δεν υπάρχουν πολλές σχετικές έρευνες, από έρευνα που 

διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών, προκύπτει ότι το 66% 

των γυναικών έχει υποστεί, τουλάχιστον µία φορά, κάποια µορφή σεξουαλικής 

παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Οι άνδρες είναι συχνότερα οι δράστες σεξουαλικής 

παρενόχλησης και οι γυναίκες τα θύµατα ή τα θιγόµενα µέρη. Συµπληρωµατικά, πολλά 

περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που αναφέρονται από τις γυναίκες, έχουν 

επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα και συχνά διαρκούν περισσότερο από µια εβδοµάδα ή 

ακόµη και έξι µήνες
168

.  

Τα ποσοστά στην Ελλάδα έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτά άλλων χωρών της 

Ευρώπης και των ΗΠΑ
169

. 

Κατόπιν των παραπάνω, υπήρξε διεθνώς κίνηση -αρχικά στις ΗΠΑ- για την 

καθιέρωση «ιδιώνυµου» ποινικού αδικήµατος και για την περαιτέρω προστασία του 

παρενοχλουµένου στο χώρο εργασίας.   

 

3.4 Εγκληµατολογική στατιστική 

Σύµφωνα µε την εγκληµατολογία, η εγκληµατικότητα, ως σύνθετο κοινωνικό 

φαινόµενο, αποτελείται από το σύνολο των εγκληµάτων που διαπράττονται σε δεδοµένη 

τοπικά και χρονικά κοινωνική οµάδα. Ανάλογα µε τη δυνατότητα να υπολογισθεί και να 

µετρηθεί ή όχι, η συνολική εγκληµατικότητα διακρίνεται σε δύο τµήµατα: το τµήµα 

εκείνο που είναι δυνατό να µετρηθεί αποτελεί την εµφανή εγκληµατικότητα. Τα 
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υπόλοιπο τµήµα της αποτελεί την αποκαλούµενη αφανή ή λανθάνουσα 

εγκληµατικότητα. Η εµφανής εγκληµατικότητα διακρίνεται σε δικαστικά 

διαπιστούµενη, βάσει στατιστικών στοιχείων από την κίνηση των ποινικών δικαστηρίων 

και σε δήλη, βάσει ανάλογων στοιχείων από τη δραστηριότητα της αστυνοµίας
170

. 

Αν και ο αριθµός των αναφορών από τις γυναίκες στις έρευνες για σεξουαλική 

παρενόχληση είναι ιδιαίτερα υψηλός, ένα πολύ µικρό ποσοστό αναφέρει το περιστατικό 

δηµόσια ή προχωρά σε επίσηµη καταγγελία. Υπολογίζεται ότι 51% έως 76% των 

γυναικών αναφέρουν σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, ενώ µόλις το 3% των 

γυναικών καταγγέλλουν σε επίσηµες αρχές ανάλογα περιστατικά
171

.  

Το 5-9% των εργαζοµένων καταφεύγουν στη δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι λόγοι για τον χαµηλό αριθµό καταγγελιών είναι διαφορετικοί ανάµεσα στις 

ευρωπαϊκές χώρες. Όσο καλύτερα διασφαλισµένα είναι τα δικαιώµατα του εργαζοµένου 

µέσω κωδίκων συµπεριφοράς ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση ή µέσω 

αποτελεσµατικής διαµεσολάβησης από το σωµατείο ή το σύλλογό τους, τόσο λιγότερο 

προσφεύγουν στο δικαστήριο172. 

Στην Ελλάδα, το 2010 οι αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση 

αντιπροσώπευαν το 12% του συνολικού αριθµού αναφορών για θέµατα διακρίσεων λόγω 

φύλου, που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ). Όλες οι αναφερόµενες ήταν 

γυναίκες
173

. Την ίδια χρονιά οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο δηµόσιο 

τοµέα πενταπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2009, ενώ, το ίδιο διάστηµα, αυτές που 

αφορούσαν τον ιδιωτικό τοµέα σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας στο 65%. Ωστόσο, ο 

συνολικός αριθµός παραµένει µικρός σε σύγκριση µε άλλες χώρες
174

.  
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Aπό τα στοιχεία της δικαστικής στατιστικής, βλέπουµε ότι ο αριθµός των 

καταδικασθέντων, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, για προσβολή γενετήσιας 

αξιοπρέπειας είναι, κατά κανόνα, µονοψήφιος, µε εξαίρεση τις χρονιές 2003 έως 2006, 

ενώ κάποιες χρονιές είναι και µηδενικός. Κατά µέσο όρο οι καταδικασθέντες, κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία υπολογίζονται σε 3,4 ετησίως175. 

Με την πάροδο των χρόνων φαίνεται ότι το πρόβληµα αφορά πλέον και τους 

άνδρες. Η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να προέρχεται και από άνδρα και από 

γυναίκα, ακόµα και από άτοµο του ιδίου φύλου µε αυτόν που παρενοχλείται
176

.  

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αυτό που διαφαίνεται, πλέον, είναι ότι πρόκειται 

περισσότερο για την ποιοτική διαφορά ανάµεσα στις σεξουαλικά παρενοχλητικές 

συµπεριφορές και λιγότερο για τη συχνότητα που υφίστανται παρενοχλήσεις στους 

διάφορους τοµείς εργασίας.  

Έτσι, αναφέρεται ότι για τις γυναίκες που εργάζονται στους παραδοσιακούς 

τοµείς, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί απειλή για απώλεια της εργασίας τους, ενώ 

για τις γυναίκες που εργάζονται σε µη παραδοσιακούς τοµείς, η σεξουαλική 

παρενόχληση συνδέεται µε µια εµπειρία µέσα σε ένα γενικότερο εχθρικό εργασιακό 

περιβάλλον. Οι γυναίκες που εργάζονται σε τοµείς που παραδοσιακά θεωρούνται 

ανδρικοί, ξεπερνούν τα όρια, σύµφωνα µε τον παραδοσιακό τους ρόλο, προκαλούν την 

ανδρική κυριαρχία στο χώρο της εργασίας και είναι πιθανότερα θύµατα όχι µόνο 

σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και διακρίσεων εξαιτίας του φύλου τους177. Το 

«σεξουαλικά παρενοχλητικό περιβάλλον» εµπεριέχεται, όπως προαναφέρθηκε, στην 

«παρενόχληση λόγω φύλου» (gender harassment) και εντοπίζεται ιδιαίτερα στις θέσεις 

εργασίας, όπου ποσοτικά κυριαρχούν οι άνδρες (π.χ. στρατός, πυροσβεστική, αστυνοµία, 

εργοστάσια, πανεπιστήµια κλπ). Οι παρενοχλούντες σε αυτή τη µορφή χρησιµοποιούν το 
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σεξ για να προβάλουν τις απαιτήσεις τους, όχι προς µία συγκεκριµένη εργαζόµενη, αλλά 

για να προσβάλουν την αξιοπρέπεια των γυναικών εργαζοµένων ως οµάδα
178

. 

Ισχύει το αντιστρόφως ανάλογο για τους άντρες
179

. Όσες γυναίκες τοποθετούνται 

σε θέσεις προϊσταµένων στις επιχειρήσεις «υιοθετούν ανδρική συµπεριφορά» 

προκειµένου να επιβληθούν, να επιβάλλουν πειθαρχία, να εισακουστούν και 

περιβάλλονται µε εξουσίες που «ασκούνται συχνά µε πάθος»
180

. 

  Σύµφωνα µε τις έρευνες σε διάφορα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ορισµένες ειδικές οµάδες πληθυσµού είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική 

παρενόχληση. Πρόκειται για µια σχέση που συνδέει τον κίνδυνο σεξουαλικής 

παρενόχλησης µε τον ευπρόσβλητο χαρακτήρα του αποδέκτη της. Οι γυναίκες µε 

µειωµένη αυτοεκτίµηση αντιδρούν περισσότερο παθητικά απέναντι την παρενόχληση 

από ότι οι γυναίκες µε υψηλότερη αυτοεκτίµηση. Όσες πάλι υιοθετούν τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, εκδηλώνουν στάσεις και συµπεριφορές 

σύµφωνες µε την προκαθορισµένη κοινωνική ταυτότητα του φύλου τους, όπως 

παθητικότητα, στοργικότητα και υποχωρητικότητα. Αυτές οι γυναίκες είναι πιθανότεροι 

στόχοι σεξουαλικής παρενόχλησης, επιδεικνύουν µεγαλύτερη ανοχή απέναντι σε 

παρενοχλητικές συµπεριφορές και είναι λιγότερο ενηµερωµένες για τις συνέπειες της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στα θύµατα
181

. Εντούτοις, επισηµαίνεται ερευνητικά ότι όλες 

οι γυναίκες είναι πιθανοί στόχοι σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εντύπωση πως, αν o παρενοχλούµενος λέει 

ξεκάθαρα «όχι», τότε θα σταµατήσουν οι σεξουαλικές προσεγγίσεις. Κάτι τέτοιο όµως δε 

συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες λένε ξεκάθαρα «όχι» είτε 

λεκτικά είτε µε τη στάση τους και τη σωµατική τους αποµάκρυνση. Οι περισσότεροι 

άνδρες το σέβονται αυτό και σταµατούν, αλλά ένα ποσοστό αγνοεί τις διαµαρτυρίες της 

εργαζοµένης. Η ελληνική επιδηµιολογική έρευνα δείχνει ότι το 50% των ανδρών 

σταµατούν τη σεξουαλική παρενόχληση αµέσως µετά την αίτηση της γυναίκας, 26% 
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σταµατούν σταδιακά και 15% συνεχίζουν ακάθεκτα
182

. Το θέµα είναι ότι υπάρχει 

διαφορά ανάµεσα στον εξαναγκασµό και την εκούσια σχέση. Είναι απαράδεκτο να 

συγκρίνονται αυτοί που εξαναγκάζονται να δεχτούν παρενόχληση µέσω σωµατικού, 

ψυχικού και οικονοµικού εκφοβισµού µε αυτούς που µε τη δική τους θέληση 

δηµιουργούν µια σεξουαλική σχέση στον τόπο εργασίας, έστω για να κερδίσουν 

προνόµια, γεγονός που συµβαίνει. 

Ειδικότερα ως προς το ζήτηµα των ανδρών, οι οποίοι καθίστανται θύµατα 

σεξουαλικής παρενόχλησης, συνήθως αδυνατούν να βρουν υποστήριξη τόσο σε 

ψυχολογικό όσο και σε νοµικό επίπεδο, λόγω της παγίωσης συγκεκριµένων προτύπων 

και στερεοτύπων, τα οποία οριοθετούν την αδύναµη και άβουλη θέση της γυναίκας στα 

πλαίσια µιας επαγγελµατικής σχέσης. Με άλλα λόγια, η γυναίκα θεωρείται ανίκανη να 

προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση, αλλά αντίθετα κατέχει πάντα το ρόλο του θύµατος 

σε αυτή τη, δυαδικού τύπου, σχέση. Η όλη κατάσταση επιδεινώνεται, όταν ο άνδρας, όχι 

µόνο δεν γίνεται πιστευτός, αλλά, εκτός από θύµα, καθίσταται και υπόλογος
183

. 

Ένα «πλεονέκτηµα» των ανδρών έναντι των γυναικών είναι ότι οι άνδρες-θύµατα 

σπάνια εξαρτώνται από το δράστη και η εµπειρία τους είναι λιγότερο τραυµατική και 

καταπιεστική. Επιπλέον, καταφέρνουν να προστατεύουν καλύτερα τους εαυτούς τους 

από περαιτέρω παρενόχληση και γι’ αυτό αναφέρουν λιγότερες ψυχοσωµατικές 

διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελµατική τους κατάσταση απ’ ότι οι 

γυναίκες-θύµατα. Η γυναίκα-θύµα, αντίθετα, βρίσκει ευκολότερα κατανόηση, αλλά και 

συµπαράσταση τόσο από το κοινωνικό όσο και από το φιλικό και οικογενειακό 

περιβάλλον. Το σηµαντικότερο στοιχείο, όµως, είναι ότι γίνεται πιστευτή είτε οι 

ισχυρισµοί της είναι αληθείς είτε ψευδείς
184

. 

Ο ρόλος του θύµατος στη διάπραξη εγκλήµατος αποτελεί ένα από τα κεντρικά 

σηµεία του σχετικού εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος. Και αυτό επειδή η σπουδή 

τούτου στοχεύει βασικά στην πρόληψη του εγκλήµατος. Πρόκειται, ακριβώς, για τη 

συνειδητή ή όχι συµπεριφορά που επιδεικνύει συγκεκριµένο άτοµο, η οποία δίνει την 
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αφορµή ή προκαλεί τη διάπραξη σε βάρος τούτου εγκλήµατος, δηλαδή την 

αποκαλούµενη «θυµατοποίησή» του
185

. 

Μεγάλο εγκληµατολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυναµική του 

εγκλήµατος, δηλαδή η θεώρηση του εγκλήµατος στο χρόνο της διάπραξής του, στην 

κυριολεξία πάνω στο «πέρασµα στην πράξη» (λήψη απόφασης τέλεσής του, κίνητρα, 

αφορµές και ευκαιρίες για τη διάπραξή του, ο ρόλος του θύµατος κλπ). Αυτό το θέµα, 

όµως, προϋποθέτει την έρευνα της προσωπικότητας του εγκληµατία και του θύµατος 

του εγκλήµατος
186

, που ενδεχοµένως θα αποτελούσε θέµα ξεχωριστής µελέτης. 
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Ενότητα 2.  ∆ίκαιο και σεξουαλική παρενόχληση 

 

 

                                                                                     Και αν οι πολίτες είναι φίλοι µεταξύ τους, δεν  

                                                                      υπάρχει καµιά ανάγκη δικαιοσύνης· αν όµως είναι  

                                                               δίκαιοι, έχουν επιπλέον ανάγκη της φιλίας…
187  

 

 

Το 19
ο
 κεφάλαιο του ελληνικού Ποινικού Κώδικα περιλαµβάνει, κατά τον τίτλο 

του, «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της ζωής»
188

. Όπως είναι γνωστό, η ταξινόµηση των εγκληµάτων στο 

ειδικό µέρος του ελληνικού Ποινικού Κώδικα έχει γίνει µε βάση τον άδικο χαρακτήρα 

τους. Ο χαρακτήρας αυτός προσδιορίζεται βάσει της προστατευόµενης αξίας, δηλαδή του 

έννοµου αγαθού189
 που προσβάλλεται µε την τέλεση του αντίστοιχου εγκλήµατος

190
. 

Σήµερα γίνεται οµόφωνα δεκτό ότι προστατευόµενο έννοµο αγαθό στα 

σεξουαλικά εγκλήµατα είναι η προστασία της γενετήσιας ελευθερίας του κάθε 

ανθρώπου, γυναίκας ή άνδρα, δηλαδή της ελευθερίας του να αποφασίζει, χωρίς 

εξαναγκασµούς (βία ή απειλές) µέσα στα όρια του νόµου, αν, πότε και µε ποιον θα έχει 

τη γενετήσια σχέση οποιασδήποτε µορφής, το δικαίωµα δηλαδή της ελεύθερης 

αυτοδιάθεσής του
191

. 
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Πριν από τη διερεύνηση των επιµέρους αγαθών-αξιών, πρέπει να αναζητήσουµε 

την ταυτότητά τους µέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τα προτάγµατα της 

συνταγµατικής τάξης.  

Η γενετήσια ή σεξουαλική ελευθερία θεµελιώνεται, κατ’ αρχήν, στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια (άρθρο 2 παρ.1 Σ.), αλλά, κυρίως, δοµείται ως ειδικότερη όψη της 

προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ.1 Σ.) και της προσωπικότητας εν γένει
192

. 

Στο πλαίσιο αυτό προστατεύεται η ελεύθερη διαµόρφωση της σεξουαλικής 

δραστηριότητας, από επεµβάσεις τόσο εκ µέρους κρατικών φορέων όσο, όµως, και 

άλλων ιδιωτών. Ειδικότερα, η συνταγµατική προστασία της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης 

επιβάλλει την αποχή του κράτους από πράξεις καταστολής των ερωτικών επιλογών του 

ατόµου, στο µέτρο που δεν συντρέχει κάποια παραβίαση της σεξουαλικής ελευθερίας 

άλλων ανθρώπων
193

.  

Βασικό είναι το άρθρο 25 παρ.1 Σ., που αποσαφηνίζει πως τα δικαιώµατα που 

εγγυάται η Πολιτεία αναφέρονται στον άνθρωπο, όχι µόνο ως άτοµο, αλλά και ως µέλος 

του κοινωνικού συνόλου. Εδώ αποσαφηνίζεται η απόσταση που παίρνει το Σύνταγµα 

από µια ατοµοκεντρική αντίληψη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και συνακόλουθα ο 

ρητός κοινωνικός του προσανατολισµός. Η κοινωνική συνιστώσα του ανθρώπου 

συγκροτείται, αφενός, από την ισορροπία µεταξύ της δικής του ελευθερίας και της 

ελευθερίας των άλλων και, αφετέρου, την ισορροπία µεταξύ της ελευθερίας του ατόµου 

ή των κοινωνικών οµάδων από τη µία και του γενικού συµφέροντος της κοινωνίας και 

της έννοµης τάξης από την άλλη
194

. 
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Κεφάλαιο 4.  Οι συνταγµατικές ελευθερίες 

 

4.1. Η ανθρώπινη αξία 

Η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί την ανώτατη αρχή του 

Συντάγµατος, η οποία υπερισχύει έναντι πάσης άλλης συνταγµατικής διάταξης. Στο 

Σύνταγµα η ανθρώπινη αξία καταγράφεται, µεταξύ άλλων, ως θεµελιώδες δικαίωµα που 

δεν το συνοδεύει κανένας περιορισµός και χαρακτηρίζεται ως «απόλυτο ή ως 

«ανεπιφύλακτο»
195

.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 του Σ.: « Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας 

του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Με την έννοια 

αυτή, η ανθρώπινη αξία χρησιµοποιείται ως αφετηρία της κρατικής εξουσίας, ως ρητή 

αναγνώριση της λογικής προϋπόθεσης όλων των κανόνων µιας φιλελεύθερης και 

δηµοκρατικής έννοµης τάξης
196

. Με άλλες λέξεις, η διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 Σ. 

απαγορεύει τις πράξεις επί ανθρώπου, οι οποίες αναιρούν την έµφυτη σε αυτόν αξία
197

. 

Ως εκ τούτου, η ρήτρα της ανθρώπινης αξίας πρέπει να χρησιµοποιείται στην κοινή 

νοµοθεσία µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία
198

. 

Η έννοια της ανθρώπινης αξίας δεν συνιστά κάποιο αντικείµενο του εξωτερικού 

κόσµου, µια ιδιότητα του ανθρώπινου σώµατος που υπόκειται σε εκτιµήσεις 

σηµασιολογικές και αξιολόγηση από την έννοµη τάξη, αλλά πρόκειται περί µιας 

απευθείας εκτιµήσεως της πολιτείας για τη λειτουργία του ανθρώπου ως καθαρού 

υποκειµένου της ιστορίας και του δικαίου. Έτσι, αντίκειται στην ανθρώπινη αξία η 
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Βλ. Μάνεσης 1978: 110-111. 
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µεταχείριση του ανθρώπου ως απλού µέσου-αντικειµένου για την εξυπηρέτηση 

οποιασδήποτε σκοπιµότητας
199

. Πρόκειται περί ενός ακραίου ορίου οποιουδήποτε 

περιορισµού ατοµικού δικαιώµατος και, ως εκ τούτου, η αξία του ανθρώπου θίγεται 

µόνο σε κατάφωρες περιπτώσεις εξευτελιστικής µεταχείρισης
200

. 

Παρά τη χρήση του όρου «αξιοπρέπεια» στον Ποινικό Κώδικα, ακριβώς για την 

απόδοση της θιγόµενης αξίας (γενετήσια ελευθερία), το έγκληµα της σεξουαλικής 

παρενόχλησης δεν φαίνεται να αναφέρεται στη γνωστή από το συνταγµατικό δίκαιο 

οµώνυµη έννοια. ∆εν πρόκειται εδώ για την βαρύτατη προσβολή της υπόστασης του 

ανθρώπου, ως αυτοπροσδιοριζόµενου όντος που δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζεται σαν 

άψυχο πράγµα (res)201, όπως θα δούµε παρακάτω στην ανάλυση του άρθρου 337 ΠΚ. 

Όταν τίθεται ζήτηµα σύγκρουσης συνταγµατικά προστατευόµενων έννοµων 

αγαθών, η σύγκρουση δεν µπορεί να λυθεί a priori υπέρ του ενός ή του άλλου έννοµου 

αγαθού, αφού καµιά συνταγµατική διάταξη δεν υπερτερεί γενικά έναντι της άλλης, µε 

την εξαίρεση του απόλυτου προβαδίσµατος της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Εναπόκειται στον δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένο νοµοθέτη ο οποίος σταθµίζοντας τα  

αντικρουόµενα έννοµα αγαθά να προβεί σε πρακτική εναρµόνισή τους, διότι, σύµφωνα 

µε το δίκαιο, η ικανότητα να βλέπουµε σε βάθος ποιες απαιτήσεις δηµιουργεί η 

υποχρέωση να τη σεβόµαστε δεν µπορεί να διαχωριστεί από την ιστορική εξέλιξη. 

Οποιαδήποτε απόφαση για το ποια µεταχείριση συνάδει µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

µπορεί, συνεπώς, να βασιστεί µόνο στην παρούσα κατάσταση γνώσης και διόρασης και 

δεν δικαιολογείται η αξίωση να θεωρείται έγκυρη διαχρονικά
202

. Η παραδοχή αυτή ενέχει 

κάποιο υποκειµενικό χαρακτήρα και βασίζεται στις εκάστοτε κοινωνικές αξίες, αποτελεί 

συνεπώς µια πολιτισµική µεταβλητή203
. 
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4.2 Η προσωπική ελευθερία 

Η προσωπική ελευθερία είναι το πρωταρχικό και θεµελιωδέστερο ατοµικό 

δικαίωµα, που σηµαίνει αδέσµευτη φυσική υπόσταση, δηλαδή έλλειψη περιορισµών σε 

ότι αφορά τη φυσική ψυχο-σωµατική ύπαρξη και δράση του ανθρώπου. Κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγµα στο άρθρο 5 παρ.1, ως δυνατότητα αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης: 

«Έκαστος δικαιούται να αναπτύσσει ελευθέρως την προσωπικότητά του και να 

συµµετέχει εις την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφ’ όσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά 

ήθη»
204

.  Η διάταξη του άρθρου 5 Σ. αφορά σε ένα γνήσιο δικαίωµα και, µάλιστα, σε 

ένα γενικό δικαίωµα ελευθερίας (γενική ελευθερία ενέργειας) που συµπληρώνει την 

παρεχόµενη από τα άλλα δικαιώµατα προστασία της προσωπικότητας
205

. 

Προσωπικότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ.1 Σ.., είναι το σύνολο των 

ιδιοτήτων, ικανοτήτων και καταστάσεων, που αφενός µεν προκύπτουν από την υπόσταση 

του ανθρώπου ως έλλογου και συνειδητού όντος, αφετέρου δε εξατοµικεύουν ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο206. Με άλλα λόγια, είναι το σύνολο των (δυνατών) εκδηλώσεων-

συντελεστών της ατοµικότητας και µοναδικότητας του κάθε προσώπου-ανθρώπου
207

.  

Υποκείµενο (φορέας) του δικαιώµατος ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας είναι κάθε άνθρωπος, δηλαδή φυσικό πρόσωπο
208

, ακριβώς λόγω της 

αξίας του ως ανθρώπου – καθαρού υποκειµένου της ιστορίας και του δικαίου
209

. Το 

δικαίωµα στην προσωπικότητα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο (προσωπικό, απόλυτο, 
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προσωποπαγές, αναπαλλοτρίωτο και ακληρονόµητο)
210

. 

Από την προσωπικότητα του ανθρώπου απορρέουν επιµέρους δικαιώµατα για την 

προστασία συγκεκριµένων συναφών έννοµων αγαθών, όπως της σωµατικής ελευθερίας 

και ακεραιότητας, ονόµατος, µορφής (εικόνας), υγείας, τιµής, πνευµατικής δηµιουργίας, 

ιδιωτικής ζωής211, αλλά και ορισµένες προεκτάσεις τους, όπως, π.χ., δικαίωµα 

αυτοδιάθεσης, εν γένει, στη ζωή ή στο θάνατο (αυτοκτονία)
212

, δικαίωµα του καθένα να 

εξουσιάζει το σώµα του και να το χρησιµοποιεί όπως θέλει (π.χ. επιλογή της µητρότητας 

ή της άµβλωσης –τεχνητής έκτρωσης- από τη γυναίκα), ακόµη και µετά το θάνατο 

(διάθεση του πτώµατός του)
213

.  

Ως προστατευόµενη επιµέρους εκδήλωση της προσωπικότητας, θα µπορούσε, 

µεταξύ άλλων, να καταγραφεί η σεξουαλική ελευθερία, δηλαδή το δικαίωµα του 

προσώπου να αναπτύσσει σεξουαλική δραστηριότητα εφόσον, καθόσον, όποτε, όπως και 

µε όποιον θέλει (σε ό,τι αφορά την τελευταία αυτή διάσταση µε την προϋπόθεση, 

εννοείται, ότι το άλλο πρόσωπο συναινεί)
214

. 

Από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ. συνάγεται, ως αυτονόητο, το δικαίωµα του κάθε 

ανθρώπου, όχι απλώς να έχει και ασκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν από την 

προσωπικότητά του, αλλά και να την αναπτύσσει σε όλους τους τοµείς της κρατικά 

οργανωµένης συµβίωσης: κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό. Όπως σε όλα τα απόλυτα 

δικαιώµατα, έτσι και στο δικαίωµα της προσωπικότητας διακρίνουµε θετικό και 

αρνητικό περιεχόµενο. Το πρώτο συνίσταται στην εξουσία του προσώπου για την 

ελεύθερη ανάπτυξη των συντελεστών-παραγόντων της προσωπικότητάς του, ενώ το 

δεύτερο συνίσταται στην εξουσία του προσώπου να απαιτεί από τους άλλους σεβασµό 

της προσωπικότητάς του και να αποκλείει κάθε δραστηριότητα των άλλων, η οποία θίγει 
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την προσωπικότητά του
215

. Αυτό σηµαίνει ότι ιδρύεται για το κράτος όχι µόνο αρνητική, 

αλλά και θετική υποχρέωση
216

. Με τη διάταξη αυτή ο συντακτικός νοµοθέτης προβαίνει 

σε µία γενική οριοθέτηση της άσκησης των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων, θέτοντας ως πλαίσιά τους τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα και τα 

χρηστά ήθη217 και δείχνει την αλληλεξάρτηση κοινωνικής και πολιτικής ζωής, 

παραδεχόµενος, έµµεσα αλλά σαφώς, τον παραπληρωµατικό χαρακτήρα των ατοµικών, 

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
218

.  

 

4.3 Η γενετήσια ελευθερία 

Απόρροια και εκδήλωση του δικαιώµατος της προσωπικότητας, όπως ειπώθηκε, 

είναι και η λεγόµενη γενετήσια ή σεξουαλική ελευθερία και η συναρτώµενη µε αυτήν 

γενετήσια αξιοπρέπεια του προσώπου. Αποτελεί, µάλιστα, βασική εκδήλωση του 

δικαιώµατος της προσωπικότητας, αφού συνέχεται µε βιολογική ανάγκη και το ένστικτο 

της αναπαραγωγής (διαιωνίσεως του είδους), καθώς και το δικαίωµα δηµιουργίας 

οικογένειας219. 

Η σεξουαλική δραστηριότητα ή γενετήσια λειτουργία, κατ’ άλλη έκφραση, 

ανήκει στην ιδιωτικότητα και, ως εκ τούτου, προσβάλλεται ο αυτοπροσδιορισµός του 

ατόµου στον τοµέα της ερωτικής ζωής
220

. Συνίσταται, κατά πρώτον, στην ελευθερία του 

ατόµου από σεξουαλικούς καταναγκασµούς και, κατά δεύτερον, στη δυνατότητα 
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διαµόρφωσης της ατοµικής σεξουαλικής του ζωής, σύµφωνα µε τις προσωπικές 

προτιµήσεις και επιλογές του (σεξουαλικός αυτοκαθορισµός)
221

.  

Ειδικότερα, η σεξουαλική αυτοδιάθεση, ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητας 

του ατόµου, συνεπάγεται την ελευθερία να έχει κανείς σεξουαλική δραστηριότητα:
222

  

(i) αν θέλει, κατόπιν δηλαδή σχετικής βούλησης,  

(ii) όποτε θέλει, σε χρόνο, δηλαδή, που επιθυµεί,  

(iii) καθόσον θέλει, δηλαδή σε διάρκεια, συχνότητα και ποσότητα που επιθυµεί,  

(iv) µε όποιον/όσους θέλει, επιλέγοντας δηλαδή τις ειδικότερες µορφές ερωτικής 

επαφής
223

.  

Επέµβαση τρίτων στην ελευθερία αυτή του προσώπου, κατά οποιονδήποτε τρόπο, 

αποτελεί προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας του προσώπου, 

γενικότερα προσβολή της προσωπικότητάς του. Κατά της προσβολής αυτής 

προστατεύεται το πρόσωπο τόσο µε διατάξεις του Ιδιωτικού (ιδίως Αστικού) όσο και µε 

διατάξεις του ∆ηµοσίου (ιδίως του Ποινικού) ∆ικαίου
224

. 

Προεξάρχοντα µέσα προσβολής της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης είναι ο 

εξαναγκασµός και ο αιφνιδιασµός. Στη µεν πρώτη περίπτωση κάµπτεται η βούληση του 

ατόµου, που µπορεί να έχει σχηµατιστεί και εκφραστεί ή όχι, ενώ στη δεύτερη το θύµα 

δεν προλαβαίνει ή καθίσταται µάταιο να αντιδράσει στην εκδήλωση της ενέργειας του 

δράστη. Ο αιφνιδιασµός παρακάµπτει την ευθεία σύγκρουση, φτάνοντας, όµως, στον 

ίδιο στόχο (επιχείρηση ασελγούς πράξης ή χειρονοµίας), χωρίς να χρειάζεται η άσκηση 

βίας ή η εκδήλωση απειλής
225

. 
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 Ο όρος «γενετήσια ελευθερία» µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει ένα αγαθό-οµπρέλα που καλύπτει τα 

ειδικότερα αγαθά που αναγνωρίζονται στο 19
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Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που περιγράφει ο Ποινικός Κώδικας ως σεξουαλικά 

εγκλήµατα, στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται από την απουσία έγκυρης 

συγκατάθεσης του θύµατος σε ορισµένη σεξουαλική πράξη. Ειδικότερα, στο 19
ο
 

κεφάλαιο του ΠΚ τιµωρούνται πράξεις που συνιστούν:
 226

 

(i) κάµψη της (αντίθετης) ερωτικής βούλησης του ανθρώπου (εξαναγκασµός), 

(ii) χειραγώγηση της ερωτικής βούλησης (εξαπάτηση, κατάχρηση εξουσίας-

εξάρτησης), 

(iii) εκµετάλλευση της ελαττωµατικής ερωτικής βούλησης (αποπλάνηση), 

(iv) κατάχρηση της απουσίας ερωτικής βούλησης (κατάχρηση σε ασέλγεια). 

Η γενετήσια ελευθερία µε στενή έννοια καλύπτει την επιλογή συντρόφου, την 

επιλογή της στιγµής, του τόπου και του τρόπου των ερωτικών πράξεων και 

προστατεύεται µε το άρθρο 336 ΠΚ (βιασµός), καθώς επίσης και µε τις ρυθµίσεις που 

τυποποιούν τους τρόπους τέλεσης του εγκλήµατος του άρθρου 351 ΠΚ (σωµατεµπορία), 

οι οποίοι προϋποθέτουν χρήση βίας
227

. 

Το άρθρο 337 ΠΚ (προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας), µε τις αντικειµενικές του 

υποστάσεις, προστατεύει το ίδιο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας, µε την ευρύτερη 

έννοια του αυτοπροσδιορισµού, και µάλιστα, από προσβολές µικρότερης βαρύτητας σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες του άρθρου 336 ΠΚ
228

. Ο ίδιος προστατευτικός 

προσανατολισµός ανιχνεύεται στην αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Είναι φανερό, ότι εδώ 

υπάγονται πράξεις που δεν αποστερούν µε εξαναγκασµό τη σεξουαλική ελευθερία του 

θύµατος, αλλά την περιορίζουν αισθητά και οχληρά. Το έννοµο αγαθό και εδώ είναι ο 

σεξουαλικός αυτοπροσδιορισµός· άλλωστε, δεν θα µπορούσε να νοείται 

«παρενόχληση» χωρίς τον περιορισµό του τελευταίου
229

. 

Μέχρι πρόσφατα, ο όρος «σεξουαλική παρενόχληση» δεν είχε απασχολήσει την 

ελληνική νοµοθεσία. Η σεξουαλική παρενόχληση -όχι περιοριστικά στον εργασιακό 

χώρο, αλλά γενικά- αντιµετωπιζόταν από την ελληνική νοµοθεσία, επικουρικά θα έλεγε 
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κανείς, µε διατάξεις που απαντώνται τόσο στον Αστικό όσο και στον Ποινικό Κώδικα, οι 

οποίες, όµως, ούτε κατονοµάζουν ούτε ρυθµίζουν την εν λόγω συµπεριφορά. 

Από την πλευρά του Αστικού ∆ικαίου, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί 

προσβολή της προσωπικότητας του παρενοχλούµενου προσώπου και ως τέτοια 

προσβολή µπορεί να αντιµετωπισθεί µε διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την προσβολή 

της προσωπικότητας, όπως αγωγή για παύση και παράλειψη της παρενοχλήσεως στο 

µέλλον, αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, αγωγή χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη 

(ΑΚ 57, 59, 914, 932), αγωγή αποζηµιώσεως από αδικοπραξία, όταν προκαλεί και 

περιουσιακή ζηµία στο παρενοχλούµενο πρόσωπο (ΑΚ 914). Αν ο παρενοχλήσας είναι 

προστηθείς, π.χ. υπάλληλος, και η παρενόχληση έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

του, ο παρενοχληθείς έχει αγωγή και κατά του προστήσαντος του παρενοχλήσαντος όχι 

µόνο αποζηµιώσεως, αλλά και χρηµατικής αποζηµίωσης για ηθική βλάβη (ΑΚ 922)
230

. 

Αναφορικά δε µε την εκδήλωση της σεξουαλικής παρενοχλήσεως από τον ισχυρότερο 

λόγω θέσεως εργασίας, ήτοι τον εργοδότη ή ευρύτερα τον προϊστάµενο, αυτή αποτελεί, 

σύµφωνα µε τη νοµολογία, κατάχρηση δικαιώµατος, υπό την έννοια της διάταξης του 

άρθρου 281 ΑΚ
231

. 

Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο η σεξουαλική παρενόχληση, µέχρι πρότινος, 

αντιµετωπιζόταν ως µια ενιαία αξιόποινη συµπεριφορά µέσω διατάξεων
232

 που 

αναφέρονταν είτε γενικά σε φραστική προσβολή είτε απαιτούσαν σωµατική επαφή ή 

προτάσεις που αφορούσαν ασελγείς πράξεις, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δεν συνέδεαν 

αυτοτελώς τη σεξουαλική παρενόχληση µε την προσβολή της γενετήσιας ή σεξουαλικής 

ελευθερίας και αξιοπρέπειας και, επιπλέον, δεν είχαν ως πεδίο αναφοράς τον εργασιακό 

χώρο
233

.  

Στο πλαίσιο αυτό της ανασφάλειας και της εξάρτησης που παράγει η προσβολή 

του δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια και στην ελεύθερη διαχείριση της σεξουαλικότητας, 

ποινικοποιήθηκε η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, αντιµετωπίζοντας 
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αφενός την εργασία όχι ως χώρο, αλλά, πρώτιστα, ως πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας 

και άσκησης εξουσιαστικών σχέσεων και θεωρώντας, αφετέρου, ότι η ποινική 

αναγνώριση του προβλήµατος θα κατοχύρωνε αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατα των 

θυµάτων και θα αποσαφήνιζε την ύπαρξη του όρου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο
234

. 

Επιπλέον, ποινικοποιήθηκε η ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

και τυποποιήθηκε στον Ποινικό Κώδικα η διαδικτυακή προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας ανηλίκου. 

Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

(«κοινή σεξουαλική παρενόχληση»),  η ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας, η προστασία από τις σύγχρονες µορφές προσβολής της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας και οι διάφορες µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, και, τέλος, η 

διαφυλική προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ή, αλλιώς, σεξουαλική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας. 
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Κεφάλαιο 5.  Η σεξουαλική παρενόχληση στο Ποινικό ∆ίκαιο 

 

5.1 Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

 

           Άρθρο 337 ΠΚ: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας  

1. 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. 

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

προηγούµενης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών. 

3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά 

επαφή µε πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, µε χειρονοµίες ή 

προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας 

ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά 

συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών ετών
235

. 

4. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά 

επαφή µε πρόσωπο που εµφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, µε 

χειρονοµίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του στο πεδίο της 

γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη 

τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση µε το εµφανιζόµενο ως ανήλικο 

πρόσωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών
236

. 

5. Όποιος τελεί την πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 

εκµεταλλευόµενος την εργασιακή θέση του παθόντος ή τη θέση προσώπου που έχει 

ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας διώκεται κατ’ έγκληση και 

τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι (6) µήνες µέχρι τρία (3) έτη και µε χρηµατική ποινή 

τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ
237

. 
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5.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Προστατευόµενο έννοµο αγαθό στο άρθρο 337 ΠΚ αποτελεί η γενετήσια 

ελευθερία ή/και αξιοπρέπεια, που, όπως ήδη ειπώθηκε, είναι συγχρόνως το 

προστατευόµενο έννοµο αγαθό όλων των διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά των 

εγκληµάτων εναντίον της γενετήσιας ελευθερίας238.  

Το έγκληµα του άρθρου 337 ΠΚ ανήκει στην κατηγορία των υπαλλακτικώς 

µικτών εγκληµάτων, καθώς τελείται µε περισσότερους του ενός τρόπους, πιο 

συγκεκριµένα, µε τον τρόπο είτε ασελγών χειρονοµιών είτε προτάσεων που αφορούν 

ασελγείς πράξεις
239

. 

Πρόκειται για ένα κοινό έγκληµα ως προς το ποιος είναι το υποκείµενο τέλεσής 

του, καθώς δράστης µπορεί υποθετικά να είναι ο καθένας (όποιος)
240

, αλλά ταυτόχρονα 

ιδιαίτερο ως προς τις συνθήκες τέλεσής του
241

. Στην παρ. 1 τυποποιείται η βασική 

µορφή προσβολής, ενώ στην παρ. 2 η προσβολή ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Στις παρ. 3 

και 4 καταστρώνεται το έγκληµα της διαδικτυακής προσβολής της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 15 ετών και στην παρ. 5 τυποποιείται η σεξουαλική 

παρενόχληση στο χώρο εργασίας. 

 

5.1.2 Αντικειµενική υπόσταση 

Στη σεξουαλική παρενόχληση η σεξουαλική αξιοπρέπεια συνεπάγεται στην 

προστασία του ατόµου από τον αθέµιτο περιορισµό της ελευθερίας του µέσω της 

υποβολής του σε ανεπιθύµητες σεξουαλικές επεµβάσεις ελαφριάς έντασης242
. 

Πραγµατικά, στη διάταξη αυτή η προσβολή του ενιαίου έννοµου αγαθού 

επέρχεται µε «ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις» και όχι µε «ασελγείς πράξεις», που 
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αποτελούν την πεµπτουσία της αξιόποινης ασελγούς συµπεριφοράς, όπως τυποποιείται, 

κυρίως, στο βιασµό (άρθρο 336 ΠΚ)
243

.  

Σύµφωνα µε τον πιο διαδεδοµένο ορισµό, σεξουαλική ονοµάζεται µια πράξη που 

απορρέει από ή σχετίζεται µε την ερωτική επιθυµία ή τη σαρκική απόλαυση. Η 

σεξουαλική πράξη προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, σωµατική επαφή, µεταξύ ατόµων 

του ίδιου ή διαφορετικού φύλου
244

.  

Κατά συνέπεια, για τον χαρακτηρισµό µιας πράξης ως ασελγούς ενδιαφέρουν 

µόνο τα αντικειµενικά εξωτερικά της χαρακτηριστικά. Οπότε, ασελγείς λέγονται οι 

ανάλογης προς τη συνουσία βαρύτητας πράξεις που κατά τα εξωτερικά τους 

γνωρίσµατα ανάγονται στη σεξουαλική ζωή245 και προσβάλλουν κατά τρόπο βάναυσο, 

ήτοι κατά τρόπο που υποδηλοί ιδιαίτερη απαξία και σοβαρότητα, τη γενετήσια ελευθερία 

και αξιοπρέπεια του ατόµου
246

. 

Το αντικειµενικό στοιχείο του εξωτερικού γενετήσιου χαρακτήρα της πράξης 

είναι σωστό να περιληφθεί στον ορισµό της ασέλγειας ως αυτοτελές βασικό της στοιχείο, 

γιατί έτσι οριοθετείται η έννοιά της απέναντι σε ενέργειες που, κατά τις σύγχρονες 

ψυχολογικές διαπιστώσεις, πηγάζουν µεν από το γενετήσιο ένστικτο και το ικανοποιούν, 

δεν εµφανίζονται, όµως, στην εξωτερική τους µορφή ως εκδηλώσεις της γενετήσιας ζωής 

και γι’ αυτό δεν µπορούν και δεν πρέπει να χαρακτηριστούν στο πλαίσιο του Ποινικού 

∆ικαίου σαν ασελγείς
247

. 
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αλλά ενδεχόµενο «συµβεβηκός», εφόσον συντρέχουν άλλα, πρόσθετα δεδοµένα. De lege ferenda, οι 

περιγραφικοί όροι γενετήσια, ερωτική ή σεξουαλική πράξη θα ήταν προσφορότεροι από τον θεσπισµένο 

«ασελγείς πράξεις». Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 45- 47. 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 48. 
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 Τέτοιες ενέργειες µπορεί να είναι, π.χ., ορισµένες φετιχιστικές, µαζοχιστικές ή σαδιστικές πράξεις, οι 

οποίες ενδέχεται, βέβαια, να συνιστούν, κατά τις περιστάσεις, αξιόποινη πράξη. Βλ. Χαραλαµπάκης 2011: 

1399. 
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Η προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας κρίνεται πάντοτε in concreto· πρέπει, 

δηλαδή, η πράξη να έπληξε πράγµατι τη γενετήσια ελευθερία του συγκεκριµένου 

ανθρώπου κατά του οποίου στρεφόταν. Αντίθετα η προσβολή της αιδούς και της 

γενετήσιας ευπρέπειας
248

, ως στοιχείου της ασέλγειας κρίνεται αναγκαστικά in 

adstracto, µια και η προσβολή τους αναφέρεται από τη φύση της στις ηθικές αντιλήψεις 

του µέσου ανθρώπου
249

. 

Η διάταξη του άρθρου 337 ΠΚ εµφανίζεται ως η προσφορότερη λύση για την 

υπαγωγή των ελαφρότερων γενετήσιων επαφών, ως ασελγών χειρονοµιών που ως όρος 

προσήκει σε άλλες περιπτώσεις ασελγούς συµπεριφοράς, που θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως µικρότερης ηθικής απαξίας και κοινωνικής δοκιµασίας.  

Ασελγείς χειρονοµίες είναι οι ελαφρύτερες σεξουαλικές πράξεις (φιλιά, ψαύσεις 

ή θωπείες στο στήθος, στους µηρούς κλπ
250

), που τελούνται χωρίς διείσδυση εντός του 

σώµατος
251

, αλλά πάντως µε σωµατική επαφή
252

. Η νοµολογία κρίνει εάν έχουµε επαφή 

των γεννητικών οργάνων µε το σώµα του παθόντος, οπότε η πράξη χαρακτηρίζεται ως 

ασελγής ή εάν δεν υπάρχει τέτοιου είδους επαφή, οπότε η τυχόν γενετήσια εκδήλωση 

υπάγεται στην έννοια της ασελγούς χειρονοµίας
253

.  

Αντίθετα, έχει γίνει δεκτό από τη νοµολογία ότι δεν συνιστούν ασελγείς 

χειρονοµίες το χάιδεµα των µαλλιών, το «πατρικό» φιλί στο µάγουλα και οι 

εναγκαλισµοί στους ώµους και θωπείες στα χέρια, στο πλαίσιο συναισθηµατικών ή 
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 Χαραλαµπάκης 2011: 1400. 

249
 Παρόλο που σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Ν1419/1984 προστατευόµενο έννοµο αγαθό 

είναι η ελεύθερη γενετήσια αυτοδιάθεση του κάθε ατόµου, ενώ κατά το προγενέστερο νοµοθετικό 

καθεστώς το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών, υπάρχουν σήµερα αποφάσεις του Άρειου Πάγου που 

οµιλούν περί προσβολής του αισθήµατος της αιδούς και των ηθών, θέτοντας όµως έτσι το ερώτηµα γιατί 

δεν υπάρχει προσαρµογή µε τη ρητή νοµοθετική πρόβλεψη που ορίζει πλέον ως προστατευόµενο έννοµο 

αγαθό την ελεύθερη γενετήσια αυτοδιάθεση του κάθε ατόµου, καθώς και για το ποιο είναι ακριβώς το 

περιεχόµενο των εννοιών αυτών στη σύγχρονη εποχή. Βλ. Χαραλαµπάκης 2011: 1416. 
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 Ανδρέου 1338-1339. 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 48. 

252
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 165. 
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 Χαραλαµπάκης 2011: 1419, 1422. 
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ερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και όταν δεν υπάρχει καµιά επαφή δράστη-θύµατος 

(χειρονοµίες από µακριά)
254

. 

Το δεύτερο µέσο προσβολής είναι οι ασελγείς προτάσεις. Η ασελγής πρόταση
255

: 

(i) απευθύνεται από το δράστη στο θύµα,  

(ii) ο δράστης προσκαλεί το θύµα σε τέλεση (ή ανοχή) ασελγούς πράξης (π.χ. 

συνουσία, παρά φύση ασέλγεια, πεοθηλασµό κλπ),  

(iii) αφορά σε τέλεση ασελγούς πράξης µεταξύ του δράστη και του θύµατος.  

Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριµένη, να αφορά δηλαδή την παρότρυνση του 

θύµατος για πραγµατική τέλεση σεξουαλικής επαφής και να είναι θετική (όχι αποθετική 

ή ερωτηµατική). Οι προτάσεις µπορούν να διατυπώνονται ρητά (µε λεκτικό τρόπο) ή µε 

χειρονοµίες ή άλλες κινήσεις του σώµατος του δράστη, αρκεί το εκπεµπόµενο µήνυµα να 

γίνεται κατανοητό από το θύµα, δηλαδή έστω και εµµέσως, αλλά πάντως σαφώς. Η 

πρόταση πρέπει να αφορά σε ασελγείς πράξεις, δηλαδή σεξουαλικές πράξεις ορισµένης 

βαρύτητας και όχι ήσσονος σηµασίας ασελγείς χειρονοµίες, όπως φιλιά, χάδια κλπ. 

Επίσης πρέπει να αφορά άµεσα την τέλεση ασελγών πράξεων και όχι έµµεσα (π.χ. 

πρόταση για παρέα ή για ένα ταξίδι ή για τη δηµιουργία ερωτικού δεσµού, που λογικά 

εµπεριέχει και σεξουαλικές επαφές, κλπ)
256

. 

Αποφασιστικής σηµασίας είναι εδώ η διάκριση των (αξιόποινων) ασελγών 

προτάσεων από τις απλές προσπάθειες ερωτικής προσέγγισης. Αλλοίµονο αν κάθε 

ερωτικό κάλεσµα µετατραπεί σε έγκληµα! Άλλωστε το απλό «φλερτ» και τα 

επιδοκιµαστικά επιφωνήµατα θαυµασµού εντάσσονται µέσα στην καθηµερινή ερωτική 

ζωή των κοινωνών. Πού βρίσκεται όµως το όριο µεταξύ ανεκτών προτάσεων, οι οποίες, 

ακόµα και αν δεν είναι επιθυµητές ή δεν ευοδώνονται, πάντως είναι κοινωνικά ανεκτές, 

και των βάναυσων προσβολών της γενετήσιας αξιοπρέπειας;
257
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 ∆εν αποκλείεται η ένταξη των παραπάνω στις ακόλαστες πράξεις και ενδεχοµένως τιµώρησή τους, 

τηρουµένων βέβαια και των λοιπών όρων, κατά το άρθρο 353 ΠΚ (πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες 

πράξεις). Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 166. 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 167-168. 
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Πρόταση, κατά την έννοια του άρθρου 337 ΠΚ, θα πρέπει να θεωρείται η 

ξεκάθαρη και άµεση πρόσκληση για σεξουαλική (ασελγή) πράξη που υποβιβάζει την 

επικοινωνία σε πρόταση παροχής υπηρεσίας. Χρειάζεται, δηλαδή, ο δράστης να 

υπερβαίνει το κατώφλι των γενικά ανεκτών στον κοινωνικό χώρο εκδηλώσεων 

επικοινωνίας. Υπ’αυτήν την έννοια, εδώ, εµπίπτουν οι ωµές, αρµόζουσες σε επικοινωνία 

µε «επαγγελµατία του σεξ», προσκλήσεις για σεξουαλική επαφή. Σε µια τέτοια πρόταση 

ο αποδέκτης δεν αντιµετωπίζεται ως πρόσωπο, µε βούληση και επιλογή, αλλά, µάλλον, 

ως αντικείµενο ερωτικής χρήσης. ∆εν εντάσσονται, συνεπώς, εδώ, οι «αµυντικές» 

εκδηλώσεις διαθεσιµότητας (π.χ. «δεν θα αρνιόµουν την πρότασή σου»), που δεν 

ενέχουν πρόσκληση συµµετοχής του αποδέκτη, η εκφορά επαίνων, για τα τυχόν 

χαρίσµατα του άλλου, η εκδήλωση ερωτικών συναισθηµάτων, η έκφραση θαυµασµού ή, 

ακόµα, και η τρυφερότητα από µόνη της. Οµοίως, τα ήπια αγγίγµατα, από µόνα τους, 

ιδιαίτερα στη µεσογειακή ιδιοσυγκρασία, είναι ευρύτερα ανεκτός τρόπος επικοινωνίας, 

χωρίς να συνιστούν, άνευ άλλου τινός, υπέρβαση βαθµού οικειότητας µεταξύ των 

κοινωνών258. 

Εξάλλου επικρατεί απολύτως η άποψη ότι για τις ασελγείς προτάσεις δεν 

απαιτείται σωµατική επαφή µεταξύ δράστη και θύµατος, χωρίς βέβαια αυτή και να 

αποκλείεται, υπό τον όρο, όµως, ότι δεν πρόκειται για ασελγείς χειρονοµίες
259

. 

Επεκτείνοντας τη θέση αυτή η νοµολογία
260

 έχει, µεµονωµένα πάντως, δεχτεί ότι όχι 

µόνο δεν απαιτείται σωµατική επαφή µεταξύ δράστη και θύµατος, αλλά ούτε καν άµεση 

προσωπική επαφή. Όµως, κατά την άποψη της νοµικής θεωρίας, απαιτείται άµεση 

προσωπική επαφή που επιτυγχάνεται µε την ταυτόχρονη παρουσία δράστη και 

θύµατος στον ίδιο χώρο, ώστε η «ασελγής πρόταση» να αποτελεί έστω και µικρή πίεση 

του δράστη προς το θύµα να δεχτεί «εδώ και τώρα» ασελγή πράξη
261

. Συνεπώς, η 

αποστολή επιστολής ή προφορικού µηνύµατος µέσω τρίτου ή µέσω αυτόµατου 

τηλεφωνητή ή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) ή άλλου γραπτού µηνύµατος (sms) ή, 

ακόµα και, τηλεφωνική επικοινωνία δεν θεµελιώνουν την αναγκαία προσωπική/φυσική 
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εγγύτητα µεταξύ δράστη και θύµατος, ώστε να στοιχειοθετείται αξιόποινη «ασελγής 

πρόταση»
262

. 

Κρίσιµο στοιχείο για τη διάγνωση της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

αποτελούν οι συγκεκριµένες περιστάσεις τέλεσης της πράξης, οι σχέσεις µεταξύ δράστη 

και θύµατος και ιδίως ο βαθµός οικειότητας που συνδέει τα δύο (ή και περισσότερα) 

πρόσωπα µεταξύ τους, καθώς και ότι αυτή (η προσβολή) γίνεται αντιληπτή από τον 

αποδέκτη της
263

. 

Επίσης, συνέχεται µε την προσβολή η, ορισµένης τουλάχιστον έντασης, 

ενόχληση του θύµατος, από τη διενέργεια εκ µέρους του δράστη της ασελγούς 

χειρονοµίας ή πρότασης. Η ενόχληση συνίσταται σε ορισµένη δυσάρεστη ψυχική 

αντίδραση του άλλου προσώπου. Συνεπώς, δεν εµπίπτουν εδώ οι ήπιες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις, όπως η απλή αποστροφή, η έκπληξη, η απορία κλπ. Ακριβώς, µάλιστα, 

επειδή το προστατευόµενο εδώ αγαθό είναι η σεξουαλική αυτοδιάθεση, και όχι 

αφηρηµένα το ηθικό αίσθηµα του ατόµου, η δυσφορία πρέπει να διαπιστώνεται 

εµπειρικά και όχι να τεκµαίρεται υποθετικά264. 

Με άλλα λόγια, εδώ, προστατεύεται εκείνος που βρέθηκε αντιµέτωπος µε την 

ασελγή χειρονοµία ή πρόταση αν και δεν το θέλησε, δεν το επιδίωξε265
 και επιπλέον 

ενοχλείται από αυτές. 

Όπως αναφέρεται σχεδόν πανοµοιότυπα από τη νοµολογία, προκύπτει ότι για τη 

στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος αρκεί να λάβουν χώρα 

ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν σε ασελγείς πράξεις, προσβλητικές κατά 

τρόπο βάναυσο της αξιοπρέπειας άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής
266

. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι το στοιχείο της βαναυσότητας δεν αναφέρεται στην 

ασελγή χειρονοµία ή πρόταση
267

, αλλά στο αποτέλεσµα που αυτή επιφέρει. Συνεπώς, η 

σοβαρότητα της ασελγούς χειρονοµίας ή πρότασης (ενέργειας του δράστη) είναι 

αναγκαία, αλλά όχι ικανή, συνθήκη για τη βάναυση προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας (αποτέλεσµα). Αντίθετα, η βαναυσότητα της προσβολής θα πρέπει να 

εξετάζεται µε κριτήρια ποιοτικά (είδος της προσβολής, σχέση δράστη-θύµατος) και 

ποσοτικά (ένταση-διάρκεια)
268

. 

 

5.1.3 Υποκειµενική υπόσταση 

Για την πλήρωση της υποκειµενικής υπόστασης του άρθρου 337 ΠΚ απαιτείται 

δόλος (αρκεί και ενδεχόµενος)
269

 του δράστη που πρέπει να καλύπτει τόσο τις ασελγείς 

χειρονοµίες ή προτάσεις όσο και την αιτιακή τους σύνδεση µε τη βάναυση προσβολή της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας
270

.  

 

 5.1.4 Απόπειρα-συµµετοχή 

Απόπειρα του εγκλήµατος της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας είναι νοητή 

και γίνεται σταθερά δεκτή από τη νοµολογία. Τέτοια περίπτωση έχουµε, όταν ο δράστης 

εξαπολύει την επίθεσή του, πλην όµως αυτή δεν φτάνει στο θύµα ή δεν επιφέρει το 

αποτέλεσµα της προσβολής (πχ. γιατί αποκρούεται από το θύµα). Επίσης, είναι δυνατή η 

συµµετοχή στο έγκληµα. ∆οθέντος, µάλιστα, ότι το έγκληµα δεν είναι ιδιόχειρο, είναι 

νοητή ακόµα και τέλεση µε έµµεση συναυτουργία
271

. 
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5.1.5 Άσκηση ποινικής δίωξης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 344 ΠΚ, για την ποινική δίωξη στις περιπτώσεις του 

άρθρου 337 απαιτείται έγκληση272
, η οποία, κατά το άρθρο 117 παρ.1 ΠΚ, υποβάλλεται 

µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που ο δικαιούχος έλαβε γνώση για την πράξη που 

τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συµµετόχους της.  

Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 310 παρ.1β’ και 370β’ του 

Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η πάροδος άπρακτης της τρίµηνης προθεσµίας υποβολής 

έγκλησης ισοδυναµεί µε σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωµα υποβολής έγκλησης και 

έχει ως συνέπεια την οριστική παύση της ποινικής δίωξης από το δικαστήριο. Τέλος, 

ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται (άρθρο 51 παρ.2 ΚΠ∆). 

 

5.1.6 Ποινική κύρωση 

Σύµφωνα µε τη διαίρεση των αξιόποινων πράξεων κατά το άρθρο 18 ΠΚ, η 

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας είναι πληµµέληµα. Ωστόσο στις διάφορες µορφές 

του εγκλήµατος προβλέπονται διαφορετικές (πληµµεληµατικές) ποινές273. 

Ο παθών νοµιµοποιείται να ασκήσει πολιτική αγωγή για χρηµατική ικανοποίηση 

για ηθική βλάβη µε επιφύλαξη αναζήτησης επιπλέον ποσού στα πολιτικά δικαστήρια (βλ. 

άρθρα 63 ΚΠ∆ σε συνδυασµό µε άρθρο 64 παρ. 1 ΚΠ∆ και άρθρα 59 και 299 ΑΚ). 

Κατά τα άρθρα 79 και 80 ΠΚ, κατά την επιµέτρηση της ποινής το δικαστήριο 

λαµβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του εγκλήµατος όσο και την προσωπικότητα του 

κατηγορουµένου που κηρύχθηκε ένοχος.  

Για την εκτίµηση της βαρύτητας του εγκλήµατος, το δικαστήριο αποβλέπει στη 

βλάβη που προξένησε το έγκληµα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, τη φύση, το είδος και 

το αντικείµενο του εγκλήµατος, καθώς επίσης και όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, 

µέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή εκτέλεσή του και την ένταση του 

δόλου του κατηγορουµένου. Κατά την εκτίµηση της προσωπικότητας του δράστη, το 

δικαστήριο σταθµίζει ιδίως το βαθµό της εγκληµατικής του διάθεσης, την οποία 

εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει µε ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον 
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ποινική δίωξη σε βάρος κάποιου προσώπου που τέλεσε αξιόποινη πράξη. 
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ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήµατος, την αφορµή που δόθηκε και το σκοπό που 

επιδίωξε, το χαρακτήρα και το βαθµό ανάπτυξής του, τις ατοµικές και κοινωνικές 

περιστάσεις και την προηγούµενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης, 

καθώς και µετά την πράξη, ιδίως τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία του να 

επανορθώσει τις συνέπειες της πράξεως274. 

 

5.1.7 Συρροές  

Το πλέον σοβαρό ζήτηµα συρροής που τίθεται εντοπίζεται στη σχέση της 

προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας προς τις προσβολές της τιµής, ιδίως την εξύβριση 

(άρθρα 361 και 361Α ΠΚ). 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι, στο ευρύ εννοιολογικό κύκλο του 

αυτοπροσδιορισµού δεν εµπίπτει το έννοµο αγαθό της τιµής
275

. Από τη νεωτερική εποχή 

και ύστερα το θύµα µιας σεξουαλικής επίθεσης δεν αντιµετωπίζει κοινωνικό στιγµατισµό 

κι έτσι δεν µπορεί να ταυτιστεί η «αξιοπρέπεια» µε το αγαθό της τιµής, παρά τη σύγχυση 

των δύο όρων στον καθηµερινό λεξιλόγιο και, ιδίως, στο λεξιλόγιο των εύθικτων 

πολιτών. Η τιµή, ούτως ή άλλως, είναι ένα αγαθό που διακινδυνεύει δευτερευόντως σε 

καθένα από τα εγκλήµατα που εντάσσονται στο 19o κεφάλαιο του ΠΚ
276

. 

Η εξύβριση είναι έννοια αξιολογική και σχετική. Η ίδια έκφραση που δεν 

θεωρείται υβριστική όταν τελείται υπό ορισµένες συνθήκες τόπου, χρόνου, αιτίας και 

περιβάλλοντος µπορεί να είναι υβριστική, όταν τελείται κάτω από  άλλες συνθήκες. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία, εξύβριση αποτελούν εκδηλώσεις, όταν κατ’ αντικειµενικό 

νόηµα δίνουν την εντύπωση καταφρόνησης
277

. 
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 ΠενταµΣτρΑθ. 539/2009. Βλ. και άρθρο 84 παρ.2
α
’ ΠΚ (πρότερη του εγκλήµατος έντιµη ατοµική, 
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 Η αποτροπή του κοινωνικού στιγµατισµού επιδιώκεται και µε ποινικά µέσα (άρθρο 352Β-προστασία 
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Φυτράκης 2011: 32-33. 
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Εξύβριση συνιστά:
278

  

(i) είτε η αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας άλλου προσώπου µε 

δυσφηµιστικό ισχυρισµό ενώπιον µόνο του προσβαλλόµενου ή µε εκφράσεις 

αξιολογικής κρίσεως ενώπιον του προσβαλλόµενου ή τρίτου,  

(ii) είτε οποιαδήποτε καταφρονητική συµπεριφορά. 

Στην εξύβριση ο όρος τιµή λαµβάνεται µε ευρεία έννοια και σηµαίνει την 

αξίωση, όπως το άτοµο µη τυγχάνει από κάποιον άλλον αρνητικής αξιολογικής κρίσεως 

ή µεταχείρισης τέτοιας που να δηλώνει έλλειψη εκτίµησης του δράστη προς τον παθόντα 

σχετικά µε τη συνολική αξία του, δηλαδή και την ηθική και την κοινωνική
279

. 

Κάθε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας δε συνιστά χωρίς άλλο εξύβριση. Η 

τελευταία καταφάσκεται µόνο όταν από τη γενετήσια προσβολή επέρχεται και µείωση 

της κοινωνικής παράστασης του θύµατος, όταν, δηλαδή, µε την πράξη που συνιστά 

έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας ο δράστης ταπεινώνει 

κοινωνικά το θύµα. Τότε πρόκειται για αληθινή συρροή280
 του εγκλήµατος της 

εξύβρισης µε το γενετήσιο έγκληµα., αφού η τιµή αφενός και η γενετήσια ελευθερία και 

αξιοπρέπεια αφετέρου αποτελούν διαφορετικά έννοµα αγαθά, που διακρίνονται µεταξύ 

τους
281

. Η γενετήσια αξιοπρέπεια κατ’ άρθρο 337 δεν συνιστά εξειδικευµένη όψη της 

έννοµου αγαθού της τιµής. Η τελευταία είναι ατοµικό έννοµο αγαθό µε κοινωνική 

διάσταση. Η πρώτη είναι ατοµικό αγαθό µε ηθική-πραξιολογική διάσταση και 

περισσότερη εσωτερικότητα περιέχοντας (και) στοιχεία προσωπικής ελευθερίας στον 

τοµέα της σεξουαλικής ζωής που δεν περιέχονται στο έννοµο αγαθό της τιµής ούτε σε 

γενική µορφή
282

. 
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 Χαραλαµπάκης 2011: 1640. 
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 Χαραλαµπάκης 2011:  1641. 
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 Ο Άρειος Πάγος έχει δεχτεί εδώ φαινοµενική συρροή, θεωρώντας τη διάταξη του άρθρου 337 ΠΚ ως 

«εν µέρει ειδικότερη», παρόλο που ως έννοµο αγαθό του εγκλήµατος του άρθρου 337 ΠΚ υπολαµβάνει τη 

γενετήσια ελευθερία. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 184-185. 
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 Στην πραγµατικότητα αποµένει ένας µικρός µόνος αριθµός ταυτόχρονης εξύβρισης και προσβολής της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας, οι οποίες συρρέουν αληθινά, αφού προστατεύουν διαφορετικά έννοµα αγαθά 

(τιµή-σεξουαλική αυτοδιάθεση). Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 185. 
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Από την άλλη πλευρά, λόγω της ταυτότητας των προσβαλλόµενων έννοµων 

αγαθών, φαινοµενική κρίνεται η συρροή του 337 µε άλλα σεξουαλικά εγκλήµατα, όπως 

του βιασµού και της πρόκλησης σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις
283

. 

Όσον αφορά το έγκληµα επίδειξης του άρθρου 353 ΠΚ
284

 (πρόκληση 

σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις), πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρόκληση σκανδάλου και 

η προσβολή της αιδούς συνιστούν προσβολές της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης του 

ατόµου, υπό τη µορφή της αξίωσής του για αποχή από τη θέαση σεξουαλικών πράξεων 

χωρίς τη θέλησή του
285

. Εδώ καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό η περίπτωση της 

επιδειξιοµανίας (exhibitionism), µια από τις λεγόµενες σεξουαλικές διαταραχές-

παραφιλίες286.  

«Ακόλαστη πράξη» είναι η σεξουαλικού περιεχοµένου πράξη που τελείται 

δηµόσια ή ενώπιον τρίτου, δηλαδή χωρίς σωµατική επαφή µε το θιγόµενο πρόσωπο
287

.  

Περιπτώσεις ακόλαστων πράξεων κατά το άρθρο 353 ΠΚ συνιστούν η αιφνίδια 

επίδειξη των γεννητικών οργάνων, η θεατή αποµίµηση κινήσεων συνουσίας, ο 

αυνανισµός και η ασέλγεια µε ζώα ενώπιον τρίτου288. Ζήτηµα έχει εγερθεί αν ο 

γυµνισµός εµπίπτει, επίσης, στη ρύθµιση του άρθρου 353 ΠΚ. Υποστηρίζεται ότι η 

επίδειξη γυµνού µέρους του σώµατος τότε µόνο στοιχειοθετεί ακόλαστη πράξη, όταν 

συνοδεύεται από λάγνες και αισχρές πράξεις. Ανάλογο ερώτηµα έχει τεθεί και για την 

περίπτωση ούρηση δηµοσίως. Άδικος χαρακτήρας θα µπορούσε να αναγνωριστεί µόνο 

αν ο θεατής ενόψει των συνθηκών υποχρεωνόταν να παρακολουθήσει χωρίς τη θέλησή 

του µια προκλητική εξωτερίκευση σεξουαλικότητας
289

. 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 185. 
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τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών». 
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Η δηµόσια ή ενώπιον τρίτου τελούµενη «ακόλαστη πράξη» και το έλλειµµα της 

συναίνεσης για τη συµµετοχή, έστω και µε τη µορφή θέασης σε µια σεξουαλική πράξη 

καθιστά εύλογη την, περιορισµένη πάντως, ποινική απαξία των ως άνω εγκληµάτων
290

. 

 

5.2 Η σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων 

Η έννοια της ασελγούς πράξης οριοθετείται στην περίπτωση των ανηλίκων µε 

διαφορετικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, και όπως προαναφέρθηκε, η νοµολογία ορίζει 

ότι, «σε αντίθεση µε τις ασελγείς πράξεις, οι ασελγείς χειρονοµίες είναι ελαφρύτερες 

ερωτικές πράξεις που δεν φθάνουν στο σηµείο της ασελγούς πράξεως, αλλά πάντως 

τελούνται µε σωµατική επαφή (ψαύσεις ή θωπείες στο στήθος ή τους µηρούς της 

παθούσας». Όµως, «στην περίπτωση, κατά την οποία ο παθών, κατά την προσβολή της 

γενετήσιας ελευθερίας, είναι ανήλικος, οι παραπάνω χειρονοµίες αποτελούν ασελγείς 

πράξεις»291
.  

Στο άρθρο 339 ΠΚ (αποπλάνηση παιδιών) προβλέπεται: 

«1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το 

παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν 

υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί βαρύτερα για το έγκληµα του άρθρου 351 Α (ασέλγεια 

µε ανήλικο έναντι αµοιβής), ως εξής:  

(α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 

ετών, 

(β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε 

κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και  

(γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη και µέχρι τα δεκαπέντε έτη, µε 

φυλάκιση.  

2. Οι ασελγείς πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν 

τιµωρούνται, εκτός αν η µεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών ετών, 

οπότε επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. 
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3. Αν µεταξύ του υπαιτίου και του παθόντος τελέστηκε γάµος, δεν ασκείται 

ποινική δίωξη, και αν τυχόν είχε ασκηθεί δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. 

Η ποινική δίωξη ασκείται ή συνεχίζεται µετά την ακύρωση του γάµου.  

4. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, 

να παρίσταται σε ασελγή µεταξύ άλλων πράξη, έστω και αν δεν συµµετέχει σε αυτήν, 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». 

Για τις ανάγκες ερµηνείας του άρθρου 339 ΠΚ (αποπλάνηση παιδιών), ως 

ασελγής πράξη νοείται «όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και η 

ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών του 

σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του 

ανηλίκου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα του παιδιού, 

εφόσον κατατείνουν στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του δράστη, 

αφού και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας
292

.  

Οι παραπάνω παραδοχές της νοµολογίας οδηγούν σε µια επαναχάραξη των ορίων 

µεταξύ του άρθρου 337 ΠΚ και του άρθρου 339 ΠΚ µε την υπαγωγή στο δεύτερο 

περιπτώσεων του πρώτου. Το νοµολογιακό κριτήριο φαίνεται να ακολουθεί ένα απλό 

σχήµα: αν συνολικά η υπόθεση κρίνεται «σοβαρή», επιχειρείται η υπαγωγή της στο 

άρθρο 339 ΠΚ και αναγκαστικά διευρύνεται η έννοια της ασέλγειας. Αν, αντίθετα, 

κρίνεται ως ήσσονος σηµασίας, µπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 337 ΠΚ. Ωστόσο µε αυτή 

τη στάση πλήττεται η ασφάλεια του δικαίου, η οποία επιβάλλει όπου υπάρχει ταυτολεξία 

να υπάρχει και ταυτοσηµία
293

. 

Ενώ η επαφή µε την σεξουαλικότητα των παιδιών (κάτω των 15 ετών) είναι 

απολύτως απαγορευµένη (βλ. κυρίως άρθρο 339 ΠΚ-αποπλάνηση παιδιών), οι 

σεξουαλικές σχέσεις µε τους εφήβους (άνω των 15 ετών και κάτω των 18 ετών) είναι 

απαγορευµένες µόνο κατ’εξαίρεσιν (βλ. άρθρο 342 ΠΚ-κατάχρηση ανηλίκων σε 

ασέλγεια και 351
Α
 ΠΚ-ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής) που λειτουργούν 

συµπληρωµατικά στο άρθρο 339 ΠΚ)
294

. 
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Συγκεκριµένα, ως ειδική µορφή κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 342 ΠΚ η «προσβολή της αιδούς ανηλίκου», η 

οποία προστέθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 3500/06:  

«ο ενήλικος, ο οποίος µε χειρονοµίες, µε προτάσεις ή µε εξιστόρηση, απεικόνιση 

ή παρουσίαση πράξεων που αφορούν τη γενετήσια ζωή προσβάλλει την αιδώ ανηλίκου, 

τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και 

προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και αν η πράξη τελείται κατά 

συνήθεια µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται αναλόγως 

και στις περιπτώσεις αυτές». 

Η βούληση του νοµοθέτη ήταν να προσφέρει µια εξειδικευµένη, σε σχέση µε την 

προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας του άρθρου 337 ΠΚ και, κατ’ αντιστοιχία, προς τη 

βάναυση προσβολή της αιδούς (άρθρο 353 παρ. 2 ΠΚ) διάταξη, η  οποία να είναι η 

βασική διάταξη µε την οποία θα αντιµετωπίζονται οι παιδοφιλικές πράξεις, αφού, 

σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, οι συγκεκριµένοι δράστες περιορίζονται συνήθως 

σε τέτοιου είδους συµπεριφορές295. 

Επιπλέον, στην παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ (πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες 

πράξεις) τυποποιείται η βάναυση προσβολή της αιδούς του ανηλίκου κάτω των 15 

ετών: 

«2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου µε ακόλαστη πράξη 

που επιχειρείται ενώπιόν του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών ή µε χρηµατική 

ποινή. Αν η πράξη του προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου 

των δεκαπέντε ετών τιµωρείται µε φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής 

της παραγράφου απαιτείται έγκληση». 

Η αθέλητη θέαση ακόλαστων πράξεων από τον ανήλικο, µάλιστα νεότερο των 15 

ετών, µπορεί να αποτυπωθεί ως αρνητικό βίωµα και να αποδειχθεί επιβλαβής για την 

οµαλή ανάπτυξη της ερωτικής του ζωής. Υπό όρους, δηλαδή, µπορεί να εξοµοιωθεί µε 

µια ήπια σεξουαλική κακοποίηση
296

. 

Συγκρίνοντας τα εγκλήµατα προσβολής της αιδούς (άρθρα 342 και 353 ΠΚ) και 
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 Η ψυχική διαταραχή της παιδοφιλίας αφορά στην ύπαρξη σεξουαλικών τάσεων και φαντασιώσεων που 
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γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 ΠΚ) προκύπτει σοβαρή αντινοµία, στο µέτρο που για το 

έγκληµα 342 ΠΚ προβλέπεται βαρύτερη ποινή αν και στρέφεται κατά ανηλίκου (και όχι 

ανηλίκου κάτω των 15 ετών, όπως στο άρθρο 353 παρ.2 ή 12 ετών, όπως στο άρθρο 337 

παρ.2), τελείται ακόµα και µε απλή εξιστόρηση γενετήσιων πράξεων, ενώ τελικά έχει ως 

αποτέλεσµα την απλή και όχι βάναυση προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας297. 

Τέλος στο πλαίσιο προστασίας από τις σύγχρονες µορφές προσβολής της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας298
, µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 337 ΠΚ καταστρώθηκε το 

έγκληµα της διαδικτυακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.  

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικτυακής προσβολής αξιοπρέπειας είναι ο 

ειδικός τρόπος τέλεσης. Ο δράστης εκδηλώνει την επίθεσή του µέσω του διαδικτύου ή 

άλλου µέσου επικοινωνίας
299

. 

Σκοπός των διατάξεων αυτών υπήρξε η προστασία των ανηλίκων από σύγχρονες 

µορφές προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας που µπορούν να εκδηλωθούν µε τη 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, χωρίς απαραίτητα να υπάρξει συνεύρεση ή 

σωµατική επαφή300. Οι απλές «χειρονοµίες» είναι κινήσεις των χεριών, οι οποίες εδώ 

µεταφέρονται µε µέσα πληροφορικής (π.χ. µεταφορά εικόνας µέσω διαδικτύου). 

Αντίθετα, οι «ασελγείς» προτάσεις έχουν εδώ το ίδιο περιεχόµενο µε τις προτάσεις που 

αφορούν σε ασελγείς πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 337 ΠΚ
301

. 

Ζήτηµα δηµιουργείται µε τη ρύθµιση της πλασµατικής διαδικτυακής προσβολής 

της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου στην παρ. 4, κατά την οποία η απόκτηση επαφής 

αφορά όχι ανήλικο, αλλά «πρόσωπο που εµφανίζεται ως ανήλικο». Εδώ δηλαδή δεν 

έχουµε θύµα ανήλικο, αλλά πρόσωπο που υποκρίνεται τον ανήλικο και, συνεπώς, δεν 

υπάρχει καν θύµα. Ο ενήλικος δράστης πιστεύει λαθεµένα ότι έχει να κάνει µε ανήλικο, 

ενώ στην πραγµατικότητα αυτός είναι ενήλικος. Πρόκειται, δηλαδή εδώ, κατά τα γενικώς 
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 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 261. 

298
 Αιτιολογική έκθεση ΣχΝ 3727/2008. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 175. 
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 Το ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσµιο επικοινωνιακό πλέγµα διασυνδεδεµένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου 

υπολογιστή. Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 174-175. 
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προτάσεις που αφορούν σε ασελγείς πράξεις»). Βλ. Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 174-175. 
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ισχύοντα στο γενικό ποινικό δίκαιο, για νοµιζόµενο έγκληµα, το οποίο δεν είναι 

έγκληµα και, ως εκ τούτου, δεν τιµωρείται. Η προκείµενη διάταξη συνιστά µια κλασσική 

περίπτωση τιµώρησης του φρονήµατος, αφού ούτε θύµα υπάρχει ενώ και η προσβολή 

εννόµου αγαθού απουσιάζει πλήρως. Ο ενήλικος δράστης απλώς εκδηλώνει τις πιθανές 

παιδοφιλικές του διαθέσεις, χωρίς ωστόσο να προσβάλλει ή έστω να θέτει σε κίνδυνο το 

έννοµο αγαθό της σεξουαλικής ανάπτυξης του ανηλίκου
302

. 

Επιβαρυντική περίπτωση των περιπτώσεων των παρ. 3-4 προβλέπεται στην 

περίπτωση που η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή επακολούθησε συνάντηση. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 περ. στ’ ΠΚ «κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήµατος 

συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του 

δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της 

προσωπικότητας του δράστη». Πρόκειται για ειδικό στοιχείο της υποκειµενικής 

υπόστασης, το οποίο, στη συγκεκριµένη περίπτωση, επιβαρύνει  το αξιόποινο. Κατά 

συνήθεια πρέπει να τελούνται τόσο η απόκτηση επαφής µε τον ανήλικο όσο και η 

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του303. 

Εναλλακτικά προβλέπεται ως επιβαρυντική περίσταση η συνάντηση του ενηλίκου 

µε τον ανήλικο. Η συνάντηση αυτή πρέπει να είναι µεταγενέστερη της πράξης του 

δράστη και επιπλέον να προκλήθηκε από αυτήν. Συνάντηση είναι η προγραµµατισµένη 

συνύπαρξη σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία. ∆εν 

είναι τέτοια η απλή συνύπαρξη όταν τα πρόσωπα δεν είναι εξατοµικευµένα (π.χ. σε µια 

συναυλία) ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία (π.χ. σε ένα γεµάτο γήπεδο)
304

. 

 

5.3 Η ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

Με το Ν. 3500/06, προκειµένου να ενισχυθεί η αρµονική συµβίωση των 

προσώπων στο πλαίσιο της οικογένειας305 προβλέφθηκε ειδικά η «ενδοοικογενειακή 

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας».  
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 ∆ιαφαίνεται εδώ ένα σοβαρό πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας της διάταξης. Βλ. Παρασκευόπουλος-
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Η ενδοοικογενειακή βία νοείται ως µια ειδική ποιότητα στη διαφυλική σχέση και 

αποτελεί µια ιδιότυπη άσκηση εξουσίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, η 

οποία αποσκοπεί στη διατήρηση του ελέγχου και της κυριαρχίας στο συγκεκριµένο 

χώρο
306

. Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά το ιδιώνυµο έγκληµα της 

ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, το οποίο ρυθµίζεται στο 

άρθρο 9 του Ν. 3500/06, χωρίς αυτή τη φορά να γίνεται παραποµπή στο άρθρο 337 

ΠΚ
307

:  

«1. Το µέλος της οικογένειας το οποίο προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου µέλους 

της, µε ιδιαίτερα ταπεινωτικό λόγο ή έργο που ανάγεται στη γενετήσια ζωή του, 

τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.  

2.  Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών µέχρι τριών ετών τιµωρείται η πράξη της 

προηγούµενης παραγράφου, αν ο παθών είναι ανήλικος.  

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αντίστοιχα και 

όταν ο δράστης εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής µέριµνας, η δε πράξη του 

στρέφεται σε βάρος προσώπου, το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του φορέα αυτού».  

Αναζητώντας κανείς τις διαφορές σε σχέση µε το βασικό έγκληµα του άρθρου 

337 παρ.1 ΠΚ, µπορεί να διαπιστώσει ότι εδώ δεν απαιτείται η διενέργεια ασελγών 

χειρονοµιών ή προτάσεων ούτε η βάναυση προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του 

θύµατος. Αφαιρέθηκαν, δηλαδή, στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης του βασικού 

εγκλήµατος και προστέθηκε ένας ειδικός τρόπος τέλεσης («ιδιαίτερα ταπεινωτικός λόγος 

ή έργο»), στον οποίο εντοπίζεται και η σοβαρότητα της προσβολής και όχι στο 

αποτέλεσµα αυτής. Ωστόσο, είναι αµφίβολο αν αυτή η προσέγγιση µπορεί να είναι 

καρποφόρα στο µέτρο που η προσθήκη της αξιολογικής έννοιας του ταπεινωτικού λόγου 

ή έργου µπορεί να αποτελέσει εστία αοριστίας, κατά τρόπο, ώστε να θεωρηθεί ότι 

καλύπτονται και στιγµιαίες, ήσσονος σηµασίας, περιπτώσεις οικογενειακής έντασης308. 

  Ο νόµος υιοθετεί µια διευρυµένη έννοια της πραγµατικής οικογένειας αφού σε 

αυτήν περιλαµβάνονται κατ’αρχήν σύζυγοι, γονείς, καθώς και συγγενείς πρώτου και 

δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, αλλά και 
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µια σειρά από αποµακρυσµένα συγγενικά πρόσωπα που συνοικούν309
. Όλα τα µέλη 

αυτής της οικογένειας µπορεί να είναι δράστες και θύµατα, αν και κατά κανόνα τα 

θύµατα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ δράστης ο άνδρας-σύζυγος/πατέρας
310

. 

 

5.4 Η διαφυλική προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 337 δηµιουργήθηκε µια ειδική µορφή 

προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας), 

η οποία διαθέτει όλα τα στοιχεία του εγκλήµατος του άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ και επιπλέον 

ορισµένα. 

Απαιτείται και εδώ ασελγής χειρονοµία ή πρόταση, -ενώ δεν αρκεί η απλώς 

πιεστική, συνεχής ερωτική πρόσκληση-, καθώς και βάναυση προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας –και όχι απλώς προσβολή της τιµής ή απλή προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας όταν δεν είναι βάναυση
311

.  

Ζήτηµα τίθεται σχετικά µε τη σχέση που πρέπει να συνδέει το δράστη µε το θύµα 

και τη θέση του δράστη σε αυτήν, δοθέντος ότι ο νόµος δεν απαιτεί, ρητώς, υπηρεσιακή 

σχέση ούτε κατάχρηση αυτής, όπως, π.χ., στο άρθρο 343 ΠΚ (ασέλγεια µε κατάχρηση 

εξουσίας).  

Με δεδοµένο ότι ο σκοπός του νόµου υπήρξε η καταπολέµηση των διακρίσεων 

λόγω φύλου στο χώρο εργασίας, η επιπλέον απαξία θα πρέπει να αναζητηθεί στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο τέλεσης της πράξης.  

Το πρώτο στοιχείο που εξειδικεύει την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

είναι ότι εδώ καλύπτεται η εσωτερική σεξουαλική παρενόχληση, όχι η εξωτερική, η 

οποία, άλλωστε,  προσιδιάζει στην κοινή παρενόχληση και, ως εκ τούτου, το θύµα δεν 

χρήζει ειδικής προστασίας. Συνεπώς, δεν εµπίπτει εδώ η πράξη του πελάτη (επιχείρησης) 

ή του διοικούµενου (δηµόσιας υπηρεσίας) ή, ευρύτερα, εξυπηρετούµενου, ο οποίος όµως 

δεν είναι ενταγµένος οργανικά στην ίδια δοµή απασχόλησης
312

.  
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Κρίσιµο σηµείο, επίσης, είναι η θέση αδυναµίας του θύµατος, η οποία το 

καθιστά ευάλωτο στον περιορισµό της σεξουαλικής του ελευθερίας/αξιοπρέπειας. Η 

θέση αδυναµίας προϋποθέτει την ουσιαστική σχέση εξουσίας/υπεροχής του δράστη 

προς το θύµα που µε τη σειρά της δηµιουργεί ουσιαστική (και όχι νοµική) σχέση 

εξάρτησης313. Υπ’ αυτή την έννοια, µεταξύ δράστη και θύµατος δεν απαιτείται ορισµένη 

υπηρεσιακή ιεραρχική σχέση. Αντίθετα, ο δράστης µπορεί να είναι ακόµα και 

υφιστάµενος, ο οποίος, όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, διαθέτει ουσιαστική εξουσία 

έναντι του θύµατος
314

. 

Η διαφυλική προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας θα αναλυθεί περαιτέρω στα 

επόµενα κεφάλαια, που αφορούν στην ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

στην εργασία στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εκτός της παρ. 5 του άρθρου 337 ΠΚ, µια άλλη σειρά διατάξεων επιχειρεί να 

προστατεύσει τον σεξουαλικό αυτοπροσδιορισµό, όταν απειλείται ή περιορίζεται από 

εξουσιαστικές εξαρτήσεις, όπως τα άρθρα 343 ΠΚ (ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας), 

347 ΠΚ (ασέλγεια παρά φύση) και 351 ΠΚ (σωµατεµπορία), όταν συντρέχει κατάχρηση 

εξουσίας
315

. 

Η ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας  του άρθρου 343 ΠΚ συνιστά ένα ξεχωριστό 

ποινικό µέγεθος που δε σχετίζεται απαραίτητα µε τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς 

προϋποθέτει διενέργεια από το δράστη-δηµόσιο υπάλληλο ασελγούς πράξης σε πρόσωπο 

που βρίσκεται σε υπηρεσιακή από αυτόν εξάρτηση µε κατάχρηση της σχέσης αυτής316.  

Η έννοια του δηµοσίου υπαλλήλου συλλαµβάνεται, σύµφωνα µε τη ρητή επιταγή 

της διάταξης του άρθρου 13 ΠΚ lato sensu
317

. Θύµα µπορεί να είναι τόσο άνδρας όσο και 

                                                 
313
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γυναίκα, συνεπώς υπάγονται περιπτώσεις που γυναίκα τελεί σε βάρος άνδρα ασελγή 

πράξη, όπως επίσης οµοφυλοφυλικές σχέσεις. Επίσης το θύµα πρέπει να είναι άνω των 

15 ετών, διότι άλλως πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 339, δηλαδή περί 

αποπλανήσεως
318

. 

H ασέλγεια παρά φύση του άρθρου 347 ΠΚ αφορά, επίσης, την τέλεση ασελγών 

πράξεων µε κατάχρηση µιας υπηρεσιακής σχέσης εξάρτησης. Για τη στοιχειοθέτηση της 

αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος απαιτείται η τέλεση παρά φύση ασέλγειας 

µεταξύ αρρένων µε κατάχρηση της σχέσης εξάρτησης που τους συνδέει και που 

στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Κατ’αρχήν πρέπει να γίνει συσταλτική ερµηνεία 

και να υπαχθεί µόνο η ιδιωτική υπηρεσία, γιατί αν πρόκειται για εξάρτηση που 

στηρίζεται σε δηµόσια υπηρεσία εφαρµόζεται το άρθρο 343  παρ.1 ΠΚ
319

. 

Όπως προαναφέρθηκε, ασελγής πράξη είναι οποιαδήποτε, πέρα από τη συνουσία, 

συναφής µε αυτήν ερωτική πράξη. Κατά συνέπεια, η τυποποίηση αυτή υπερβαίνει κατά 

πολύ τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν ανταποκρίνεται στην πλειονότητα 

των περιστατικών που µπορούν να τη στοιχειοθετήσουν320. 
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Κεφάλαιο 6.  Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην 

εργασία στην Ελλάδα 

 

6.1 Η κατοχύρωση της ίσης µεταχείρισης στην εργασία 

Στην Ελλάδα, ο Ν. 1414/84 αποτελεί σηµείο αναφοράς για την προστασία και τη 

θεσµοθέτηση της ισότητας των δύο φίλων και την κατοχύρωση της ίσης µεταχείρισης 

στην εργασία. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό «απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο 

του εργαζοµένου όσον αφορά τους όρους, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελµατική 

του εξέλιξη και σταδιοδροµία»321. 

Στη συνέχεια, η ψήφιση του Ν. 3304/2005322
 για την «εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 

άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» αποτέλεσε 

τοµή για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου στη χώρα µας. Οι ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου επιδίωξαν να 

καταπολεµήσουν τα φαινόµενα τόσο της άµεσης όσο και της έµµεσης διάκρισης και να 

παρέχουν ειδική αυτοτελή προστασία έναντι της παρενόχλησης και έναντι της εντολής 

για διακριτική µεταχείριση (βλ. άρθρο 3 Ν. 3304/05 περί διακρίσεων ένεκα φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής). Εκτός όµως από την εξειδίκευση των κρίσιµων αυτών εννοιών, οι 

εν λόγω διατάξεις οργάνωσαν, στις βασικές τους γραµµές, ένα σύνθετο και εν µέρει 

καινοφανές πλέγµα µηχανισµών προστασίας του θιγόµενου προσώπου, που υπερβαίνει 
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 Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή που κατοχυρώνεται στα άρθρα 2 και 3 παρ.2 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οποία αναγνωρίζουν την ισότητα ανδρών και γυναικών ως 

καθήκον και στόχο της Κοινότητας και επιβάλλουν θετική υποχρέωση προαγωγής της, στο πλαίσιο όλων 

των κοινοτικών δραστηριοτήτων. Βλ. Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 82. 
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 Με τον νόµο αυτόν ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη: (i) η Οδηγία 2000/43/ΕΚ «περί 

εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» στους 

τοµείς της απασχόλησης, της εργασίας, της συµµετοχής σε σωµατεία και επαγγελµατικές οργανώσεις, 

καθώς και στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, και (ii) η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την καταπολέµηση 

των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού» αποκλειστικά στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Βλ. Αρτινοπούλου-

Παπαθεοδώρου 2006: 26. 
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κατά πολύ το παραδοσιακό πρότυπο επιβολής κυρώσεων σε εξατοµικευµένες 

περιπτώσεις. (βλ. ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στα άρθρα 16 και 17 Ν. 3304/05). 

Ένα χρόνο αργότερα, µε τις διατάξεις του Ν. 3488/2006323
, για την «Εφαρµογή 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην 

απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις 

συνθήκες εργασίας», επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί συστηµατικά ένα νέο, πληρέστερο 

ρυθµιστικό πλαίσιο για την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης των δύο φύλων στον τοµέα της εργασίας, µέσω ενός συστήµατος 

διευρυµένης έννοµης προστασίας και καινοτόµων νοµικών εργαλείων. Εισήχθη για 

πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο ο όρος «σεξουαλική παρενόχληση» και προσδιορίστηκε 

ως µορφή διάκρισης λόγω φύλου (βλ. άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3488/06), ενώ αναδιατυπώθηκαν 

οι έννοιες των όρων «άµεση διάκριση», «έµµεση διάκριση» και «παρενόχληση» (βλ. 

άρθρο 3 Ν. 3488/06).   

Οι διατάξεις του παραπάνω νόµου εφαρµόζονται στα άτοµα που απασχολούνται 

ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

καθώς και στον ιδιωτικό τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µορφή απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης έργου και της έµµισθης εντολής, και ανεξάρτητα 

από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στα άτοµα που ασκούν ελευθέρια 

επαγγέλµατα, καθώς και στα άτοµα που λαµβάνουν επαγγελµατική εκπαίδευση ή είναι 

υποψήφια για επαγγελµατική εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους και µορφής (βλ. άρθρο 2 

Ν. 3488/06). 

Στη συνέχεια, το εύρος της απαγόρευσης της σεξουαλικής παρενόχλησης 

επεκτάθηκε από τον εργασιακό χώρο και την αναζήτηση εργασίας στην πρόσβαση σε 
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 Ο ανωτέρω νόµος ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2002/73/ΕΚ, η οποία 

τροποποίησε την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ «περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση 

και τις συνθήκες εργασίας», που είχε ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο µε τον Ν.1414/1984, τις 

επιµέρους ρυθµίσεις του οποίου αντικατέστησε, σχεδόν στο σύνολό τους, ο Ν.3488/2006. Βλ. 

Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 30, 82-83. 
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αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, σύµφωνα µε το Ν. 3769/2009324
, όπου 

προβλέφθηκαν και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης.  

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν 

αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό, ανεξάρτητα από το ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο, στο πλαίσιο του δηµόσιου τοµέα, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 

εκάστοτε οριοθετείται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και του ιδιωτικού τοµέα, και οι 

οποίες προσφέρονται εκτός του πλαισίου του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και 

των συναλλαγών που διεξάγονται σε αυτό. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στην 

εκπαίδευση, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τη διαφήµιση, καθώς και σε θέµατα 

απασχόλησης, επαγγελµατικής δραστηριότητας και µη µισθωτής δραστηριότητας, που 

ρυθµίζονται από το Ν. 3488/2006, όπως ισχύει (βλ. άρθρο 3 Ν. 3769/09). 

Ο Ν. 3488/2006 πρόσφατα καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν. 

3896/2010325
 περί εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, ο οποίος ενσωµάτωσε την 

Οδηγία 2006/54/ΕΚ και στο άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα προσέθεσε την παρ. 5, η 

οποία και αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω νόµους: 

«παρενόχληση υφίσταται όταν εκδηλώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά 

συνδεόµενη µε το φύλο ενός προσώπου, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της 

αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 

εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος» (άρθρο 3γ’ Ν. 3488/06 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2γ’ Ν. 3896/2010, καθώς και άρθρο 2δ’ Ν. 3769/09), ενώ  

«σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύµητη λεκτική, µη λεκτική 

ή σωµατική συµπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσµα 
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 Ο νόµος αυτός ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την καταπολέµηση των 
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την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, 

εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος» (άρθρο 3δ’ Ν. 

3488/06 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2δ’ Ν. 3896/2010, καθώς και άρθρο 2δ’ Ν. 

3769/09)
326

. 

Η σεξουαλική παρενόχληση εξοµοιώνεται στο νέο νόµο µε διάκριση λόγω 

φύλου, η οποία µπορεί να αφορά στον ίδιο βαθµό άνδρες και γυναίκες  (άρθρο 3 παρ. 

2α’ Ν. 3896/2010), και αποτελεί, ταυτόχρονα, πράξη η οποία προσβάλλει την 

προσωπικότητα του παρενοχλουµένου. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στο κείµενο του Ν. 3896/2010 συνυπάρχουν δύο ορισµοί 

για τη σεξουαλική παρενόχληση, ένας αυτός του άρθρου 2 και ένας αυτός του άρθρου 24 

που παραπέµπει στο άρθρο 337 παρ. 1 του ΠΚ
327

, το οποίο αφορά στην προσβολή της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εποµένως, ο νοµοθέτης συνδέει τη σεξουαλική παρενόχληση 

και µε την εν λόγω προσβολή, εφόσον και κατά την κυρωτική διάταξη, το έννοµο αγαθό 

που προσβάλλεται είναι η αξιοπρέπεια του ατόµου στον τοµέα της γενετήσιας 

ελευθερίας.  

Παράδοξο αποτελεί το γεγονός ότι ενώ ο Ν. 3488/2006, όπως αντικαταστάθηκε 

από το Ν.3896/2010,  απείχε από την ποινική ρύθµιση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

αρκούµενος στην εισαγωγή µιας επιβαρυντικής περίπτωσης του άρθρου 337 ΠΚ, ο 

Ν.3769/2009 δηµιούργησε αυτοτελές έγκληµα σεξουαλικής παρενόχλησης.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το  άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3769/2009 «όποιος τελεί 

την πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ του άρθρου 2 

και στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, διώκεται κατ’ έγκληση, βάσει της παραγράφου 1 

του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα και τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό». 
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 Ο ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης που περιέχεται στον νόµο υπήρξε αντικείµενο έντονης 

κριτικής. Επισηµάνθηκε, κυρίως, ότι περιέχονται αξιολογικές έννοιες, που δεν απαντούν στον Ποινικό 

Κώδικα ή σε άλλους ποινικούς νόµους και των οποίων το περιεχόµενο δεν είναι πάντα εύκολο να 

αξιολογηθεί µε ακρίβεια, έτσι ώστε να καθίσταται πιθανότατο να προκύψουν εστίες αοριστίας και 

εποµένως προβλήµατα κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή της διάταξης. Παρά την κριτική αυτή, 

αξιολογήθηκε ως σηµαντική η εισαγωγή της έννοιας αυτής στην ελληνική έννοµη τάξη. Βλ. 

Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 180. 
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Με τη διάταξη αυτή καταστρώνεται η καθαρή µορφή της σεξουαλικής 

παρενόχλησης ως ιδιώνυµο έγκληµα εξοµοιούµενο µε την προσβολή της γενετήσιας 

αξοπρέπειας του άρθρου 337 ΠΚ
328

, ενώ το πεδίο εφαρµογής της διάταξης δεν 

εκτείνεται, όπως προαναφέρθηκε, στους τοµείς εκπαίδευσης, ΜΜΕ, διαφήµισης και 

απασχόλησης. 

Με τον τρόπο αυτό, όµως, υφίστανται δύο εντελώς διαφορετικές µορφές 

εγκληµάτων σεξουαλικής παρενόχλησης, αν και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές Οδηγίες 

διαθέτουν ταυτόσηµη σκοποθεσία και ίδιο περιεχόµενο
329

. 

Ο ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης στον ισχύοντα εθνικό νόµο είναι 

πλήρης από πρωτοεµφανιζόµενες στο ποινικό δίκαιο αξιολογικές έννοιες και, τελικά, 

διαθέτει τέτοια ευρύτητα που κανείς δεν µπορεί µε βεβαιότητα να διαγνώσει ποιες 

συµπεριφορές δεν εµπίπτουν σε αυτόν. Ο ορισµός αυτός αναλύεται αµέσως παρακάτω. 

 

6.2 Ο ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης 

 

 6.2.1 Συµπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα  

Ο όρος «σεξουαλική παρενόχληση», καθαρά γλωσσικά, έχει ή µπορεί να έχει 

ευρύτατη έννοια και να περιλαµβάνει κάθε µορφή προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας 

και αξιοπρέπειας, από τα απλά σεξουαλικής φύσεως «πειράγµατα» και υπονοούµενα ως 

τον βιασµό. Στο άρθρο 2 του Ν. 3896/2010 η συµπεριφορά περιγράφεται ευρέως, ώστε 

να καταλαµβάνει κάθε δυνατή µορφή. Αυτό υπαγορεύεται από την ίδια τη φύση του 

πράγµατος και τον συναφή κίνδυνο η οποιαδήποτε εξειδίκευση να αδυνατεί να καλύψει 

κάθε µορφή συµπεριφοράς, ενόψει µάλιστα και της αλµατώδους εξέλιξης της σύγχρονης 

τεχνολογίας και των τρόπων επικοινωνίας. Βέβαια, η ευρεία διατύπωση ενέχει τον 

κίνδυνο να δηµιουργεί αβεβαιότητα ή να χαρακτηριστούν ως συµπεριφορά σεξουαλικής 

παρενόχλησης και περιπτώσεις ακραίες που δεν θεωρούνται ως παρενόχληση από τον 

µέσο κοινωνό του δικαίου. 

Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της νοµιµότητας, όπως προαναφέρθηκε, 

επιτάσσει ότι η θέσπιση ποινικών κανόνων πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς διατάξεις, 
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που να περιγράφουν σταθερά και λεπτοµερώς την αξιόποινη συµπεριφορά. Η χρήση 

όρων, όπως «λεκτική», «µη λεκτική», «σωµατική συµπεριφορά», «συµπεριφορά 

σεξουαλικού χαρακτήρα», «εκφοβιστικό», «εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή 

επιθετικό περιβάλλον», δεν αποδίδει µε ακρίβεια τα στοιχεία της αντικειµενικής 

υπόστασης του εγκλήµατος330. Συνιστά την απλή απόδοση στα ελληνικά των όρων των 

ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι οποίοι όµως στα άλλα δίκαια των ευρωπαϊκών χωρών έχουν 

προσαρµοστεί στους κανόνες του εθνικού ποινικού δόγµατος
331

. 

Σεξουαλικό περιεχόµενο έχει η συµπεριφορά όταν αποβλέπει στην εκδήλωση, 

διέγερση, ικανοποίηση γενετήσιας επιθυµίας. Είναι προφανές ότι οι τρόποι µε τους 

οποίους µπορεί να επιδιωχθεί η εκδήλωση, διέγερση, ικανοποίηση της γενετήσιας 

επιθυµίας ποικίλουν ανάλογα µε τα πρόσωπα και τις περιστάσεις. Οι χειρονοµίες και οι 

πράξεις καθαυτές, όπως, π.χ., η «συνουσία» ή η «ασελγής πράξη», δεν είναι «ασελγείς» 

ή «αισχρές» ή «κτηνώδεις», αλλά προσλαµβάνουν τον χαρακτήρα αυτό λόγω των 

συνθηκών, υπό τις οποίες τελούνται και ιδίως λόγω της στάσεως του δράστη-

προσβάλλοντος και του θύµατος-προσβαλλοµένου332. 

Έτσι, µπορούµε κάλλιστα να αναρωτηθούµε για το ακριβές περιεχόµενο του όρου 

«µη λεκτική συµπεριφορά» ή για το αν στη «συµπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα» 

εµπίπτει κάθε πρόταση ή κίνηση µε ερωτικό περιεχόµενο. Ποινικοποιείται το νεύµα ή 

ακόµη και η εκδήλωση της ερωτικής διάθεσης;
333

 Αρκεί η διατύπωση φιλοφρονήσεων, 

το κλείσιµο του µατιού, η συχνή προσήλωση του βλέµµατος στον παρενοχλούµενο για 

να διαπραχθεί το αστικό ή ποινικό αδίκηµα;
334

 

∆ιότι, δεν πρέπει να παροράται ο κίνδυνος, για λόγους καθαρά προληπτικούς, 

στους χώρους εργασίας να µην υπάρχει «κοινωνικότητα» µεταξύ συνεργατών, 

προϊσταµένων ή υφισταµένων, οποιουδήποτε φύλου. Στην αποφυγή ή κατάργηση της 
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«κοινωνικότητας» µπορεί να οδηγηθούν πολλοί προκειµένου να αποφύγουν την 

ενδεχόµενη µοµφή της σεξουαλικής παρενόχλησης
335

. 

Σύµφωνα µε τη νοµική θεωρία, για την εφαρµογή του άρθρου του νόµου θα 

πρέπει να ισχύσουν όσα προηγήθηκαν στην ανάλυση της παρ. 5 του άρθρου 337 ΠΚ
336

. 

Ως προς την παράλειψη ενέργειας, αν αυτή αποτελεί ή όχι συµπεριφορά, κατά 

την έννοια του νόµου, πρέπει, κατ’ αρχήν, να δοθεί καταφατική απάντηση, όπως, π.χ., 

στην περίπτωση που προϊστάµενος στο χώρο εργασίας παραλείπει να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή παρενοχλήσεως ή ανέχεται ενώπιόν του 

πραγµατοποιούµενη παρενόχληση
337

. 

Κατά την εθνική νοµολογία, µεταξύ των ειδικότερων υποχρεώσεων του εργοδότη 

που πηγάζουν από την υποχρέωση πρόνοιας, είναι και η υποχρέωση σεβασµού της 

προσωπικότητας του εργαζόµενου. Η παράλειψη του εργοδότη να λάβει µέτρα κατά των 

σεξουαλικών παρενοχλήσεων εργαζοµένου από συνάδελφό του, και τούτο παρά το 

γεγονός ότι γνώριζε αυτές τις παρενοχλήσεις, αποτελεί παράβαση της υποχρέωσης 

πρόνοιας και η αναγκαστική παραίτηση της εργαζοµένης ισοδυναµεί µε καταγγελία εκ 

µέρους του εργοδότη
338

. 

 

6.2.2 Σκοπός ή αποτέλεσµα 

Σκοπός υπάρχει όταν ο δράστης επιδιώκει την προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας. Αποτέλεσµα υπάρχει όταν η προσβολή επέρχεται ακόµα και αν δεν την 

επεδίωκε ο δράστης. Η διάκριση συνίσταται µε τα δύο είδη του δόλου
339

. Στην 

περίπτωση του σκοπού, ο δόλος είναι άµεσος: ο δράστης επιδιώκει την προσβολή που µε 
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τη συµπεριφορά του επέρχεται. Στην περίπτωση του αποτελέσµατος, ο δόλος είναι 

έµµεσος ή ενδεχόµενος: ο δράστης γνωρίζει ότι η συµπεριφορά του µπορεί να επιφέρει 

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του άλλου και, παρά τη γνώση του αυτή, 

αποδέχεται το αποτέλεσµα, δηλαδή την προσβολή
340

. 

Η ρύθµιση, όµως, αυτή δηµιουργεί ένα εύλογο ερώτηµα: αρκεί ο σκοπός χωρίς 

αποτέλεσµα και το αποτέλεσµα χωρίς σκοπό; Στην πρώτη περίπτωση, απαξιώνεται 

νοµικά και τιµωρείται το φρόνηµα341
 και, µόνο στη δεύτερη, ο νοµοθέτης καταργεί την 

πρόθεση από τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την καταδίκη του 

παρενοχλούντος, τουλάχιστον στο επίπεδο του αστικού και του πειθαρχικού δικαίου: η 

πραγµάτωση της σεξουαλικής παρενόχλησης συντελείται ακόµη και αν η εκδήλωση του 

ερωτικού φρονήµατος του παρενοχλούντος δεν αποβλέπει στην αποµείωση της αξίας του 

παρενοχλούµενου, µε άλλα λόγια χωρίς να απαιτείται δόλος του δράστη. Αρκεί η 

αποµείωση αυτή να επέλθει ως αποτέλεσµα, που κρίνεται από την ύπαρξη ιδίως 

εχθρικών, ταπεινωτικών ή επιθετικών συνθηκών για το θύµα. Η τιµωρία, λοιπόν, µπορεί 

να επιβληθεί ακόµη και σε περίπτωση αµέλειας του παρενοχλούντος, η οποία µε την 

σειρά της συνίσταται στην παράλειψη του να επιδείξει εκείνη την επιµέλεια που θα είχε 

αποτρέψει την ανάπτυξη αρνητικού κλίµατος για τον παρενοχλούµενο. Τελικά, η 

υπαιτιότητα του παρενοχλούντος είτε θα αξιολογηθεί µε βάση τις προσωπικές 

ευαισθησίες του παρενοχλούµενου είτε, προκειµένου να διατηρήσει την αναγκαία 

αντικειµενική της διάσταση, µε κάποιον κώδικα αποτίµησης των σεξουαλικών 

δραστηριοτήτων
342

.  

Επανέρχεται το ερώτηµα: ποινικοποιείται η επιδίωξη κάποιου ή κάποιας να 

επικοινωνήσει τα ερωτικά αισθήµατά του-της σε άλλον-η και δεν βρίσκει ανταπόκριση, 

αλλά δεν έχει ως σκοπό τη δηµιουργία αρνητικού εργασιακού περιβάλλοντος; Πώς 

καταδεικνύεται η πρόθεση του δράστη, εφόσον ο νόµος κάνει λόγο µόνο για σκοπό ή 

αποτέλεσµα;  

O επιδιωκόµενος εξαναγκασµός του θύµατος σε πράξη ή σε ανοχή πράξης 

ερωτικού χαρακτήρα µπορεί να είναι, κατά το γράµµα του νόµου, ο κύριος σκοπός του 
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δράστη ή απλά το αποτέλεσµα των ανεπιθύµητων χειρονοµιών ή προτάσεών του. Τούτο 

σηµαίνει ότι η σεξουαλική παρενόχληση, είτε ως σκοπός είτε ως αποτέλεσµα της 

συµπεριφοράς κατατείνει στον εξαναγκασµό του θύµατος σε τέλεση ή σε ανοχή τέλεσης 

σεξουαλικής πράξης, σύναψης ερωτικής σχέσης, αλλά ακόµα και ανοχής αγγιγµάτων, 

προσβλητικών σχολίων ερωτικού χαρακτήρα ή άλλων προκλήσεων. Ως εκ τούτου, για 

την ασφάλεια δικαίου, η µόνη ανεκτή ερµηνεία δεν µπορεί παρά να είναι η διορθωτική, 

ειδικότερα µε την ανάγνωση της διαζευκτικής σχέσης ως σωρρευτικής, δηλαδή 

µετατρέποντας το «σκοπό ή αποτέλεσµα» σε «σκοπό και αποτέλεσµα»
343

. 

 

 6.2.3 Το «ανεπιθύµητο» 

Σχετικά µε το «ανεπιθύµητο» της συµπεριφοράς, παρατηρητέα είναι τα 

ακόλουθα:
344

 

α.  Επιθυµητή (και όχι ανεπιθύµητη) είναι η συµπεριφορά, όταν το ίδιο το άλλο 

πρόσωπο την επιδιώκει (κατά οποιοδήποτε τρόπο). 

β.  Επιθυµητή (και όχι ανεπιθύµητη) είναι η συµπεριφορά, όταν το άλλο 

πρόσωπο, κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της συµπεριφοράς, συναινεί σε αυτήν. 

γ.  Ανεπιθύµητη (και όχι επιθυµητή) είναι η συµπεριφορά, όταν το άλλο πρόσωπο 

αρχικά µεν συναινεί σε αυτήν, κατά τη διάρκεια, όµως, µεταβάλλει γνώµη και την 

αποκρούει. Είναι πρόδηλο ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε ισχυρή αµφισβήτηση, αν 

πράγµατι το άλλο πρόσωπο µετέβαλε γνώµη ή η όλη στάση του ήταν απλώς 

προσχηµατική. Η λύση των ανακυπτόντων ζητηµάτων, π.χ. κατά τις ρυθµίσεις για την 

πλάνη (βλ. άρθρα 30 και 31 ΠΚ), είναι δυσχερής και, οπωσδήποτε, αµφισβητούµενη. 

Το στοιχείο της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς είναι, άλλωστε, αυτό που διαχωρίζει 

την προσβολή από τη φιλική – συναδελφική συµπεριφορά ή από την εκδήλωση ερωτικού 

ενδιαφέροντος, που δεν είναι, κατ’ ανάγκην, προσβλητικό. Τονίζεται, επίσης, ότι, 

σύµφωνα µε το νόµο, η έκφραση της δυσαρέσκειας ή της ενόχλησης δεν χρειάζεται να 

είναι ρητή. Θα πρέπει να συνάγεται από τη συνολική στάση απέναντι στις 
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αµφισβητούµενες συµπεριφορές, να λαµβάνεται δε υπόψη και η ιεραρχική σχέση µεταξύ 

του προσώπου που παρενοχλείται και του παρενοχλούντος
345

.  

Θα πρέπει να λαµβάνεται ακόµα υπόψη, ότι µε βάση παρωχηµένες αντιλήψεις 

που έχουν επιβιώσει, πολύ συχνά η σεξουαλική παρενόχληση αντιµετωπίζεται ως κάτι 

φυσιολογικό και χωρίς σηµασία, αν όχι και ως αυτονόητη συνθήκη346. 

Από την άλλη, ελλοχεύει ο κίνδυνος, µέσω της ποινικής καταστολής, της 

αναβίωσης προτύπων κοινωνικής συµπεριφοράς που συνδέουν την αξιοπρέπεια των 

προσώπων όχι µε τον αυτοπροσδιορισµό τους, αλλά µε την τήρηση ενός κώδικα ηθικής 

σχετικά µε την γενετήσια ζωή, ο οποίος συµβάλλει στην αναπαραγωγή καταπιεστικών 

καταστάσεων. «Η ερωτική έκκληση σε κάποιον βλάπτει την αξία του ως ανθρώπου, 

ακόµη και όταν δεν θίγει την ελευθερία ή το σώµα του;»
347

 Η προσωπική «τιµή» είναι, 

άλλωστε, µια δύσκολη στον ορισµό της λέξη, καθώς η αίσθησή της διαµορφώνεται από 

βαθιά ένστικτα που κυβερνούν το χαρακτήρα
348

. 

Τέλος, αρκεί η µοναδική έκφραση και απόκρουση µίας οποιασδήποτε από τις 

παραπάνω συµπεριφορές για να στοιχειοθετηθεί η παρενόχληση, ή χρειάζεται η 

επανάληψή της πράξης ώστε να καταδειχθεί ο ανεπιθύµητος χαρακτήρας της 

συµπεριφοράς;
349

 

Κατά µία άποψη, η σεξουαλική παρενόχληση θα πρέπει να διαπράττεται µε την 

άσκηση, κατά τρόπο επαναλαµβανόµενο, φορτικών πιέσεων, τη διατύπωση απειλών 

σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες ή τη διαµόρφωση µε πρόθεση σε βάρος του θύµατος 

δυσµενών εργασιακών συνθηκών λόγω φύλου
350

. Οι ανεπιθύµητες χειρονοµίες ή 

προτάσεις, καθώς και οι πιέσεις µπορούν να λάβουν τη µορφή φορτικών προ(σ)κλήσεων 

για σύναψη ερωτικής σχέσης ή για τέλεση σεξουαλικής πράξης, αγγιγµάτων, 
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ψυχολογικών πιέσεων, οχλήσεων, αποστολής ερωτικών επιστολών ή µηνυµάτων, 

παρακολούθησης ή τηλεφωνικών οχλήσεων. Πρέπει δε οι πιέσεις να είναι φορτικές για 

να καταδειχθεί ο σοβαρός χαρακτήρας της προσβολής που υφίσταται το θύµα (δεν 

γίνονται για αστεϊσµό) και επαναλαµβανόµενες για να στοιχειοθετηθεί, µετά την πρώτη 

απόκρουσή τους, η εµµονή του δράστη στην παρενόχληση. Η διατύπωση απειλών µπορεί 

να έχει σχέση µε την αναγγελία ενδεχόµενου κινδύνου σχετικά µε τις εργασιακές 

συνθήκες, την επαγγελµατική εξέλιξη του θύµατος (π.χ. απόλυση), ή µε την ικανοποίηση 

νοµίµου δικαιώµατός του ή επικείµενου κακού στο ίδιο πεδίο, σε περίπτωση άρνησης 

του θύµατος
351

.  

 

6.2.4 Η εκµετάλλευση της εργασιακής θέσης 

Συνήθως ο δράστης έχει σε σχέση µε το θύµα τη θέση προϊσταµένου, µε την 

έννοια ότι το θύµα βρίσκεται προς αυτόν σε σχέση (κάποιας) εξαρτήσεως, σε ευρύτερη 

έννοια. Εντούτοις, δεν αποκλείεται και αντίστροφη ακριβώς κατάσταση
352

. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, από το νόµο, δεν επιλέγεται η αυστηρή ιεραρχική σχέση 

δράστη-θύµατος (προϊστάµενος-υφιστάµενος), γιατί αυτό θα περιόριζε αναιτιολόγητα το 

πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης. Η κοινωνική διάσταση του φαινοµένου σήµερα 

καθιστά κατανοητό ότι αρκεί ο δράστης να εκµεταλλευτεί τη θέση που κατέχει ή τα 

καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, για να εκβιάσει το θύµα διαµορφώνοντας εις βάρος 

του δυσµενείς συνθήκες εργασίας µε σκοπό να κάµψει την αντίστασή του και να το 

εξαναγκάσει σε πράξη ή ανοχή πράξης ερωτικού χαρακτήρα
353

.  

Από την πλευρά του θύµατος, η οποιαδήποτε µορφή εργασιακής σχέσης, αλλά 

και συνεργασίας αρκεί για να δηµιουργήσει κάποια µορφή λειτουργικής εξάρτησης που 

να καθιστά τον παρενοχλούµενο ιδιαίτερα εκτεθειµένο (ή ευάλωτο) σε τέτοιου είδους 

προσβολή. Η εξάρτηση µπορεί υπάρξει όχι µόνο στις σχέσεις εργοδότη-εργαζοµένου, 

αλλά επίσης µεταξύ δηµοσίου οργάνου και πολίτη, ο οποίος επιδιώκει τη θεµιτή 

ικανοποίηση κάποιου νόµιµου δικαιώµατος, ιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού, 

εκπαιδευτού και εκπαιδευόµενου κλπ. Και τούτο γιατί, η σχέση εξάρτησης εντάσσεται 
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στο πλαίσιο οποιασδήποτε δηµόσιας, δηµοτικής, κοινοτικής ή ιδιωτικής υπηρεσίας ή 

άλλης απασχόλησης
354

.  

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, η διάκριση λόγω φύλου έχει την έννοια της 

παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, στο βαθµό που το θύµα δεν θα είχε υποστεί 

την ανεπιθύµητη συµπεριφορά εκ µέρους του δράστη, αν ήταν διαφορετικού φύλου ή αν 

δεν ενδιέφερε ερωτικά το δράστη λόγω του φύλου του. Κατά το άρθρο 22 παρ.1 του Ν. 

3896/2010, «κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζηµιώθηκε από τη µη τήρηση των διατάξεων 

του παρόντος νόµου, ακόµη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται 

ότι σηµειώθηκε η διάκριση, έχει δικαίωµα δικαστικής προστασίας, καθώς και δικαίωµα 

προσφυγής ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών αρχών». «Η παραβίαση της κατά τον 

παρόντα νόµο απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου γεννά, εκτός των άλλων, και 

αξίωση προς πλήρη αποζηµίωση του θύµατος, η οποία θα καλύπτει τη θετική και την 

αποθετική ζηµία, καθώς και την ηθική βλάβη» (βλ. άρθρο 23 παρ.1 Ν.3896/2010). 

Αναφορικά µε τον εργοδότη, συγκεκριµένα, απαγορεύθηκε η καταγγελία ή η µε 

οποιοδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής σχέσης για λόγους φύλου, οικογενειακής 

κατάστασης ή όταν συνιστά εκδικητική συµπεριφορά του εργοδότη, λόγω του ότι ο 

εργαζόµενος δεν ενέδωσε σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση (άρθρο 14 Ν. 

3896/2010)
355

. Ο νόµος δίνει στον εργαζόµενο το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση 

και να απαιτήσει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση παραβίασης της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης (βλ. άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 3896/10)356. 

 

6.2.5 Οι επιπτώσεις  

Η προσβολή της αξιοπρέπειας αποτελεί προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση 

στοιχειοθέτησης του εγκλήµατος, η οποία µπορεί να έχει προκύψει, κατά την ενδεικτική 

αναφορά του νόµου, «ιδίως µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 
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ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος». Εν προκειµένω, ο νοµοθέτης καταγράφει 

αρχικά την ενέργεια του δράστη (σεξουαλική συµπεριφορά), στη συνέχεια το έµµεσο 

αποτέλεσµα (δηµιουργία περιβάλλοντος) και κατόπιν το τελικό αποτέλεσµα (προσβολή 

αξιοπρέπειας). Πρόκειται, είναι αλήθεια, για ένα πρωτόγνωρο, και ίσως ανορθόδοξο, 

σχήµα, το οποίο, εν πολλοίς, οφείλεται στην κατά µετάφραση µεταφορά του κειµένου 

της αντίστοιχης Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο
357

. 

Η διαµόρφωση µε πρόθεση σε βάρος του θύµατος δυσµενών εργασιακών 

συνθηκών συνιστά, αφενός το εκβιαστικό-ανταλλακτικό στοιχείο της σεξουαλικής  

παρενόχλησης που αποσκοπεί στην κάµψη της αντίστασης του θύµατος και αφετέρου τη 

διάκριση που υφίσταται το θύµα λόγω φύλου. Στοιχειοθετεί ένα µέσο εξαναγκασµού του 

θύµατος σε πράξη ή σε ανοχή πράξης ερωτικού χαρακτήρα, στο βαθµό που η 

ανταλλακτική σχέση εµπεριέχει την υπόσχεση βελτίωσης των συνθηκών εργασίας ή 

παροχής υπηρεσιών, αν το θύµα υποκύψει στις πιέσεις και αντίθετα δυσµενούς 

µεταχείρισης (π.χ. µετάθεση σε άλλη υπηρεσία, αλλαγή ωραρίων εργασίας, άρνηση 

προαγωγής, υποβιβασµό, αλλά και εχθρική ή ταπεινωτική συµπεριφορά, απόρριψη σε 

εξετάσεις κλπ) σε περίπτωση που εµµένει στην άρνησή παροχής σεξουαλικής χάρης
358

.  

Η διαµόρφωση σε βάρος του θύµατος δυσµενών εργασιακών συνθηκών πρέπει να 

γίνεται µε πρόθεση εκ µέρους του δράστη και να µην οφείλεται σε σφάλµα ή αδυναµία 

του θύµατος να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ή να αντικρούσει διαφορετικά τις 

ανεπιθύµητες χειρονοµίες ή προτάσεις του δράστη359. 

Συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση δεν προκαλεί τη δηµιουργία 

«περιβάλλοντος», αφού δεν γίνεται συνήθως ενώπιον κοινού, αλλά «καταστάσεως» ιδίως 

ψυχικής του παρενοχλουµένου
360

. 

Η ανεπιθύµητη εισβολή στον προσωπικό ζωτικό χώρο του ατόµου και η 

µετατροπή του εργαζοµένου σε σεξουαλικό αντικείµενο αποτελεί πλήγµα στην 

αξιοπρέπειά του, καθώς παγιώνεται στη συνείδησή του ότι η αξία του δεν έγκειται στην 
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εργασία που προσφέρει, αλλά στο βαθµό ανταπόκρισής του σε προτάσεις ή πιέσεις 

σεξουαλικής υφής.  

Το άτοµο που έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον εργασιακό χώρο, έρχεται σε 

µειονεκτική θέση έναντι των συναδέλφων του. Ο χώρος εργασίας µετατρέπεται για το 

θύµα από χώρος παραγωγής και δηµιουργίας σε εχθρικό έδαφος µε απώλειες για το ίδιο 

το θύµα, αλλά και για το αντικείµενο της εργασίας του. Το εργασιακό περιβάλλον παύει 

να είναι αµερόληπτο και να προσφέρει ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες. Τα θύµατα 

αισθάνονται ότι διαφοροποιείται η θέση τους έναντι των συναδέλφων τους και η 

απόδοση στην εργασία τους µειώνεται, κυρίως στην οµαδική εργασία. Απουσιάζουν 

αδικαιολόγητα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και φτάνουν ακόµα και στην παραίτηση. 

Εκτός από τις εργασιακές και οικονοµικές επιπτώσεις υπάρχουν και οι ψυχολογικές. Το 

άτοµο βρίσκεται σε µία κατάσταση συναισθηµατικής αστάθειας και ενεργεί 

σπασµωδικά
361

. 

Οι συνήθεις αντιδράσεις των θυµάτων συνδέονται µε µια περισσότερο 

εσωτερική διαδικασία: τα θύµατα προσποιούνται ότι δεν συµβαίνει τίποτα, ή ότι αυτό 

που συµβαίνει δεν έχει καµία επίδραση πάνω τους (άρνηση της κατάστασης), ή 

προσπαθούν να αγνοήσουν την παρενόχληση, µη λαµβάνοντας κάποια πρωτοβουλία, ή 

προσπαθούν να αποσυνδεθούν ψυχολογικά από την κατάσταση. Πολλές φορές ακόµη 

κατηγορούν τον εαυτό τους για τη συµπεριφορά του δράστη, προσπαθούν να αποφύγουν 

καταστάσεις που εκτιµούν ότι συνδέονται µε την παρενόχληση, η απλά ανέχονται την 

παρενόχληση
362

.  

Όσον αφορά τις γυναίκες εργαζόµενες, αυτές χρησιµοποιούν συνήθως τρεις 

τρόπους αντιµετώπισης, όταν εκτίθενται σε σεξουαλική παρενόχληση:
363

  

(i) την αποφασιστική άµεση λεκτική τακτική,  

(ii) την αποτρεπτική έµµεση τακτική και  

(iii) την υποχωρητική τακτική. 

Η δυνατότητα της εργαζοµένης να σταµατήσει µόνη της κάποιον που την 

παρενοχλεί είναι περιορισµένη, στην περίπτωση που αυτός έχει µεγάλο κύρος και, 
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επίσης, δεν υπάρχουν καθορισµένες οδηγίες ή επιχειρησιακή πολιτική ενάντια στη 

σεξουαλική παρενόχληση. Η εργαζόµενη συχνά δεν µπορεί να υπολογίζει σε 

αποτελεσµατική στήριξη από το εργασιακό περιβάλλον της. Επιπλέον, αν διαµαρτυρηθεί 

ανοιχτά, κινδυνεύει σηµαντικά να χάσει τη δουλειά της όταν εργάζεται σε µικρή ιδιωτική 

επιχείρηση ή να µετατεθεί χωρίς τη θέλησή της αν εργάζεται σε δηµόσια επιχείρηση ή να 

υποστεί αντίποινα και πειθαρχική δίωξη
364

. 

Η στρεσογόνος κατάσταση, την οποία υφίστανται τα θύµατα, οδηγεί στην 

κατάσταση που αποκαλείται «λειτουργικές διαταραχές», όπως είναι η αϋπνία, η κόπωση, 

οι ηµικρανίες, τα υψηλά επίπεδα στρες και τα µυοσκελετικά προβλήµατα. Σοβαρότερες 

συνέπειες είναι η διαταραχή µετά από ψυχοτραυµατικό στρες, η κατάθλιψη, η αναβίωση 

παλαιών τραυµατικών γεγονότων, καθώς και η έλλειψη συγκέντρωσης
365

. Βλέπουµε 

ακόµα ότι µια µερίδα εργαζοµένων τραυµατίζονται σοβαρά από την εµπειρία, αρχίζουν 

να αµφιβάλλουν για την κρίση τους και η εµπιστοσύνη τους στην «καλοσύνη» των 

άλλων κλονίζεται
366

. 

 

 6.3 ∆ιαµεσολαβητικοί ρόλοι  

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), ως εξωδικαστικός φορέας διαµεσολάβησης για 

την άρση της διάκρισης που συνιστά η παρενόχληση, είναι αρµόδιος να εξετάζει 

καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση:
367 

(i) κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση,  

(ii) στην εργασία στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα,  

(iii) κατά την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος και  

(iv) κατά την πρόσβαση των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και 

του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.  

                                                 
364
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Ο ΣτΠ δεν παρέχει δικαστική εκπροσώπηση στα θύµατα, oι πράξεις και ενέργειές 

του δεν είναι εκτελεστές και δεν δεσµεύουν τη διοίκηση και τους ιδιώτες. Επίσης, δεν 

χορηγεί αποζηµιώσεις, ούτε επιβάλλει ο ίδιος πρόστιµα ή κυρώσεις. Εισηγείται, όµως, 

την επιβολή προστίµων και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τα αρµόδια όργανα
368

.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η σεξουαλική παρενόχληση είναι µια ουσιαστική 

παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας, της οποίας η σωστή εφαρµογή εξετάζεται ήδη από 

τις Επιθεωρήσεις Εργασίας
369

. Αν η υπόθεση αφορά εργοδότη του ιδιωτικού τοµέα, ο 

ΣτΠ συνεργάζεται µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) είτε τη συµφιλιωτική 

επίλυση της διαφοράς είτε την επιβολή διοικητικού προστίµου σε βάρος του από το 

ΣΕΠΕ.  

Στο δηµόσιο τοµέα, όταν πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση µεταξύ 

συναδέλφων, ο ΣτΠ συστήνει στον προϊστάµενο να λάβει τα απαραίτητα µέτρα προς τον 

σκοπό της προστασίας του µισθωτού. Μπορεί να του υποδείξει είτε τη διενέργεια 

ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) είτε ακόµη τη µετάταξη κάποιου από τους δύο 

υπαλλήλους, προκειµένου να αποκαταστήσει ένα ήρεµο και αξιοπρεπές εργασιακό 

περιβάλλον
370

. 

Σύµφωνα µε το Ν. 3896/2010, ο ΣτΠ µπορεί να επιλαµβάνεται υποθέσεων που 

εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή 

της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή ωσότου το 

αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας
371

.  

Ο ΣτΠ µπορεί να δρα και προληπτικά, προτού δηλαδή δεχτεί και ανεξάρτητα 

από συγκεκριµένη καταγγελία, προκειµένου να προωθήσει την ισότητα µεταχείρισης και 

την ισότητα ευκαιριών στην εργασία για άνδρες και γυναίκες. Για τον σκοπό αυτό µπορεί 

                                                 
368
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να συνεργάζεται µε τη δηµόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις 

και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιδιώκοντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην 

προώθηση αλλαγών και αντιλήψεων στο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιµάται ότι η εξέλιξη 

αυτή θα συµβάλει, µεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

παρεµβάσεων του ΣτΠ σε θέµατα σεξουαλικής παρενόχλησης372. Εκτός αυτού ο ΣτΠ 

αποτελεί µια κεντρική «τράπεζα» περιπτώσεων και στοιχείων που µπορεί, κατά 

διαστήµατα, να τροφοδοτεί το νοµοθέτη µε τις απαραίτητες διαδικαστικές ή νοµοθετικές 

αλλαγές
373

.  

 

6.4 Καινοτοµίες 

Από πρακτική τουλάχιστον σκοπιά, κρισιµότερη όλων εµφανίζεται η καινοτόµος 

ρύθµιση του άρθρου 24 Ν. 3896/2010, µε την οποία επιδιώκεται η ανακατανοµή του 

βάρους της απόδειξης περί συνδροµής αθέµιτης διάκρισης µεταξύ εγκαλούντος-

θιγοµένου και εγκαλουµένου, µε τον περιορισµό της υποχρέωσης του πρώτου να 

τεκµηριώσει την καταγγελία του εις βάρος του δεύτερου απλώς prima facie. Σύµφωνα µε 

αυτήν, σε περίπτωση ισχυρισµού περί διακριτικής µεταχείρισης εξαιτίας του φύλου, ο 

ενάγων οφείλει να προσκοµίσει στοιχεία µέσω των οποίων να πιθανολογείται διάκριση, 

ενώ ο εναγόµενος πρέπει να αποδείξει την έλλειψη συνδροµής προϋποθέσεων, οι οποίες 

θεµελιώνουν τέτοιας µορφής διάκριση. Η επαρκής πρόσβαση σε στοιχεία καλείται να 

αποτελέσει τον θεµέλιο λίθο της ορθής εφαρµογής του νόµου και της αποτελεσµατικής 

εφαρµογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης ειδικότερα
374

. 

Η µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης δεν ισχύει στην περίπτωση της 

ποινικής διαδικασίας, προκειµένου να µη θιγεί το τεκµήριο αθωότητας του 

κατηγορουµένου
375

. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης εφαρµόζεται τόσο στις 

διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών και των διοικητικών δικαστηρίων, όσο και σε 
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καταγγελίες ενώπιον κάθε άλλης αρµόδιας αρχής, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη 

και οι Επιθεωρήσεις Εργασίας
376

. 

Είναι προφανές ότι η αναστροφή του βάρους απόδειξης καθιστά ιδιαίτερα 

δυσχερή τη θέση του φερόµενου ως δράστη και ακόµη δυσχερέστερη τη θέση του 

προστήσαντος αυτόν, καθώς και ότι πιθανόν να ενισχύσει την όποια εκβιαστική πολιτική 

ή την πιθανότητα ικανοποίησης αθέµιτων αξιώσεων. 

Ο εναγόµενος ή πειθαρχικά διωκόµενος οφείλει αυτός να αποδείξει ότι δεν 

υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, στην 

περίπτωση, δηλαδή, της σεξουαλικής παρενόχλησης ότι δεν ανέπτυξε ερωτική διάθεση 

που είχε ως αποτέλεσµα την βλάβη της αξιοπρέπειας του παρενοχλούµενου. Με 

διαφορετική διατύπωση, ο εναγόµενος καλείται να αποδείξει αρνητικά γεγονότα, όπως 

η ανυπαρξία σεξουαλικής επιθυµίας και προτάσεων, η έλλειψη εχθρικής στάσης ή 

επιθετικότητας προς τον ενάγοντα, η έλλειψη ταπεινωτικού κλίµατος. Αξίζει να τονιστεί, 

ότι δεν αποκλείεται ο θύµα να βαρύνεται µε υπαιτιότητα για την πρόκληση, γεγονός που 

αποκλείει την υπόσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως και, ενδεχόµενο υπάρχει, 

το «θύµα» να είναι αυτό ο πραγµατικός δράστης. 

Η κατανοµή του βάρους της απόδειξης, όµως, συνδέεται µε τον δικαιοκρατικό 

χαρακτήρα της δίκης, στο βαθµό που επιβάλλει σε καθένα διάδικο να προσκοµίσει στο 

δικαστήριο τα στοιχεία στα οποία µπορεί, εκ των πραγµάτων, να έχει πρόσβαση για να 

στηρίξει την αλήθεια των ισχυρισµών του ή να αποκρούσει τις αιτιάσεις του αντιδίκου 

του. Ανατρέποντας την παραπάνω αρχή, ο νόµος έρχεται σε ένταση µε τις συνταγµατικές 

απαιτήσεις για µια δίκαιη δίκη, µια από τις σηµαντικότερες εγγυήσεις της αυτονοµίας 

προσώπων και συλλογικοτήτων
377

. 

Σύµφωνα µε το ΣτΠ, η διερεύνηση των καταγγελιών για σεξουαλική 

παρενόχληση προσκρούει στην έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων378 και για το λόγο αυτό 
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η διάταξη περί αντιστροφής του βάρους απόδειξης αποδεικνύεται δύσκολη στην 

εφαρµογή. Στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται η έρευνα και η υπόθεση µπαίνει στο 

αρχείο
379

. 

Λόγω των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν, η προσπάθεια του ΣτΠ 

επικεντρώνεται στην επίτευξη µίας λύσης, η οποία να συντελεί πρωτίστως στην 

αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος και στην 

αποτροπή επανάληψης τέτοιων συµπεριφορών στο µέλλον. Απώτερος στόχος είναι να 

αποτραπεί ο εργαζόµενος από το να εγκαταλείψει την εργασία του και να κατανοήσει ο 

εργοδότης τις συνέπειες που έχει η τέλεση από τον ίδιο ή η ανοχή τέτοιων συµπεριφορών 

από το προσωπικό του ή από προµηθευτές ή πελάτες, στον εργασιακό χώρο380 

Στο πλαίσιο αυτό, προς ενηµέρωση και διάδοση των καλών πρακτικών ίσης 

µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στην απασχόληση, την εργασία 

και την εν γένει επαγγελµατική δραστηριότητα, ο ΣτΠ συνεργάζεται µε τη Γενική 

Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
381

 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (βλ. άρθρο 25 παρ. 8 Ν. 3896/10). 

Η Γ.Γ.Ι.Φ.
 
εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των 

Φύλων 2010-2013», στο οποίο περιλαµβάνονται δράσεις για την πρόληψη και 

καταπολέµηση των σηµαντικότερων µορφών έµφυλης βίας (ενδοοικογενειακή, 

σεξουαλική παρενόχληση, βιασµός, traffifficking). Βασικοί άξονες των δράσεων αυτών 

είναι:382 

(i) η δηµιουργία δοµών (Τηλεφωνική Γραµµή SOS, Συµβουλευτικά Κέντρα, 

Ξενώνες) για την καταπολέµηση της βίας,  

                                                 
379

 Αρσέλ 2011: 77-78. 

380
 Αρσέλ 2011: 56-57. 

381
 Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασµό, 

την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής. Στο πλαίσιο της 

εποπτείας και χρηµατοδότησης της Γ.Γ.Ι.Φ., ιδρύθηκε το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 

(Κ.Ε.Θ.Ι.) µε κύριο σκοπό το συντονισµό, την προαγωγή και την εκτέλεση της έρευνας σε θέµατα 

ισότητας των δύο φύλων (βλ. οικείο δικτυακό τόπο: www.kethi.gr). 

382
 www.isotita.gr  
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(ii) η ανάπτυξη υπηρεσιών (πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική/νοµική 

συµβουλευτική, νοµική βοήθεια) για την υποστήριξη των γυναικών που υφίστανται βία, 

(iii) η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. 

Η δηµόσια συζήτηση για τη σεξουαλική παρενόχληση, που οργάνωσε η Γ.Γ.Ι.Φ. 

τον Ιούνιο του 2011, κατέληξε, µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

(i) ∆εν υπάρχει ακόµα αρκετή γνώση έξω από τον κύκλο των ειδηµόνων για 

την ύπαρξη του Ν. 3896/2010 και τη διάταξη για την αντιστροφή βάρους της απόδειξης. 

(ii) ∆εν έχουν λάβει γνώση για την ύπαρξη του νόµου ούτε οι εργοδότες ούτε 

οι πολίτες, ενώ οι δικαστές και οι δικηγόροι, επίσης, δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον νόµο, 

λόγω της µη ύπαρξης ικανού αριθµού καταγγελιών και υποθέσεων. 

(iii) ∆εν υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση των εργαζοµένων για τη 

νοµοθετηµένη απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης
383

. 

(iv) Η σεξουαλική παρενόχληση έχει αξιολογηθεί από το ελληνικό δίκαιο ως 

σοβαρό πρόβληµα στον χώρο εργασίας.  Ως τώρα όµως δεν έχει εκπονηθεί συστηµατική 

έρευνα όσον αφορά στη θέση της ελληνικής νοµολογίας384. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
383

 www.isotita.gr  

384
 Αρσέλ 2011: 77-78. 
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Κεφάλαιο 7.  Η σεξουαλική παρενόχληση στο στρατό 

 

Η ποινική δικαιοσύνη στο στρατό απονέµεται από τα στρατιωτικά δικαστήρια 

και τον Άρειο Πάγο, σύµφωνα µε το άρθρο 167 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα 

(ΣΠΚ). Στην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι 

στρατιωτικοί κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Στρατιωτικοί, κατά το 

άρθρο 5 παρ.1β’ ΣΠΚ, είναι όσοι ανήκουν στο στρατό και στο λιµενικό σώµα.  

Στον ΣΠΚ δεν τυποποιείται αυτοτελώς ως έγκληµα η σεξουαλική παρενόχληση, 

καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 3 ΣΠΚ, οι διατάξεις του ΠΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά, 

εφαρµόζονται και στα στρατιωτικά εγκλήµατα, εφόσον δεν περιέχονται διαφορετικές 

ρυθµίσεις στον ΣΠΚ. 

Ως πράξεις που αναφέρονται στον ΣΠΚ σε προσωπικά έννοµα αγαθά και, 

ενδεχοµένως, καλύπτουν ένα µέρος της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η εξύβριση 

ανωτέρου ή κατωτέρου. 

Κατ’εφαρµογή του άρθρου 3 ΣΠΚ, ο ΣΠΚ συµπληρώνει την υπόσταση του 

επίδικου εγκλήµατος µε τα περιγραφικά και ειδοποιά στοιχεία της αντίστοιχης 

συµπεριφοράς του ΠΚ, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη της περιγραφικής 

συγκρότησης του εγκλήµατος. 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η εξύβριση του άρθρου 361 

ΠΚ επισύρει καταφρόνηση προς το πρόσωπο του παθόντα, δηλαδή είτε 

αµφισβήτηση/άρνηση της κοινωνικής του παράστασης είτε περιφρόνηση από το δράστη. 

Κατά τη νοµολογία των στρατιωτικών δικαστηρίων, η εκδήλωση καταφρόνησης από το 

δράστη εξετάζεται αντικειµενικά, χωρίς να απαιτείται ως αποτέλεσµα η πράγµατι 

µείωση της τιµής του παθόντα στην κοινωνία, πέραν της ηθικής µείωσης που αισθάνθηκε 

ο ίδιος ο εξυβριζόµενος
385

.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ 1 του ΣΠΚ:   

«στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή κατώτερό του µε λόγια, έργα ή απειλές η 

µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται: 

                                                 
385

 Σπινέλης 1976: 299. 
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α. µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, αν η πράξη τελέστηκε κατά την 

υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση µε αυτήν, 

β.  µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών σε κάθε άλλη περίπτωση». 

Στο εδάφιο α’ τυποποιείται η διακεκριµένη µορφή του εγκλήµατος, όταν 

τελείται «κατά την υπηρεσία» και στο εδάφιο β’  οι προνοµιούχες µορφές του, «όταν 

τελείται όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση µε αυτήν». 

Οι τρόποι τέλεσης της πράξη του εγκλήµατος του άρθρου 60 ΣΠΚ είναι:
386

 

(i)  µε λόγια, δηλαδή αναφορά φράσεων ή λέξεων που πλήττουν την τιµή και την 

υπόληψη, 

(ii) µε έργα (χειρονοµίες), 

(iii) µε απειλές, δηλαδή µε εξαγγελίες από το δράστη προς το θύµα για άσκηση 

βίας, 

(iv) µε άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη που στοχεύει να προκαλέσει τρόµο ή 

ανησυχία στο θύµα,  

(v)  µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Η εξύβριση εµπίπτει στην έννοια του άρθρου 361 ΠΚ µε διπλό, εδώ, 

εγκληµατικό χαρακτήρα, γιατί πέρα από την προσβολή της τιµής του προσώπου του 

ανωτέρου ή κατωτέρου, προσβάλλει ταυτόχρονα και την, στο πρόσωπο αυτού, 

εκφρασµένη στρατιωτική ιδιότητα, ως όρο εξατοµίκευσης της διαρθρωµένης 

στρατιωτικής υπηρεσίας387.  

Για την πλήρωση της υποκειµενικής υπόστασης απαιτείται πρόθεση, δηλαδή 

δόλος, έστω και ενδεχόµενος, που συνίσταται από την πλευρά του δράστη αφενός στη 

γνώση ότι προσβάλλει την τιµή και υπόληψη άλλου στρατιωτικού ανώτερου ή 

κατώτερου και αφετέρου στη θέλησή του να συµπεριφερθεί εξυβριστικά στο δέκτη της 

προσβολής388. 

∆ράστης είναι ο στρατιωτικός που διαφοροποιείται βαθµολογικά από το δέκτη 

της προσβολής. Οι όροι «κατά την υπηρεσία ή για λόγους που αφορούν αυτήν» έχει την 

έννοια ότι ο δράστης και το θύµα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσιακή σχέση µεταξύ 

                                                 
386

 ΤριµΣτρΑθ. 1341/2011. 

387
 Παπαδαµάκης 1997: 414-415. 

388
 ΤριµΣτρΑθ. 1341/2011. 
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τους, η οποία να πηγάζει από την εκτέλεση συγκεκριµένης υπηρεσίας που να αφορά και 

στους δύο
389

. 

Σύµφωνα µε τη στρατιωτική δικαιοσύνη, η προσβολή της τιµής διακρίνεται 

σαφώς από άλλες προσβολές του γενικού δικαιώµατος της προσωπικότητας, όπως του 

άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ, καθόσον ο δράστης από  υποκειµενικής πλευράς µε τη 

συµπεριφορά του δείχνει ότι καταφρονεί, δηλαδή αψηφά και δεν υπολογίζει τη 

σεξουαλική ελευθερία του παθόντα και όχι τον ίδιο ως προσωπικότητα, λόγω της 

ιδιοσυστασίας του, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της εξύβρισης
390

. Κατά άλλη άποψη, 

µεταξύ των εγκληµάτων της εξύβρισης ανωτέρου ή κατωτέρου και της προσβολής της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας υφίσταται «φαινοµενική κατ' ιδέα συρροή», στο πλαίσιο της 

οποίας η δεύτερη απορροφάται από την πρώτη
391

. 

Έτσι, επί ασελγών χειρονοµιών κατά την έννοια του άρθρου 337 παρ. 1 ΠΚ, 

συγκεκριµένα επί κατ’ ιδίαν σφιχτών εναγκαλισµών και υπονοούµενων σεξουαλικού 

περιεχοµένου, «στις οποίες ναι µεν προέβη αντικειµενικά» ανώτερος προς κατώτερη, το 

Τριµελές Στρατοδικείο Αθηνών έκρινε ότι «από υποκειµενικής πλευράς ο 

κατηγορούµενος µε τη συνολική συµπεριφορά του δεν επεδίωξε την καταφρόνηση της 

σεξουαλικής ελευθερίας της παθούσας, αλλά την ίδια ως προσωπικότητα», «αφού ο 

κατηγορούµενος αµφισβήτησε την ηθική και κοινωνική αξία της παθούσης, κατά τρόπο 

πρωτοφανή εκµεταλλευόµενος την ιδιότητά του ως ∆ιοικητής Μονάδας, χωρίς η ίδια να 

του έχει δώσει δικαίωµα προς τούτο»392.  

Το Στρατοδικείο απέρριψε τον ισχυρισµό που υποβλήθηκε από πλευράς 

υπεράσπισης σχετικά µε βελτίωση της κατηγορίας και αλλαγή νοµικού χαρακτηρισµού 

της πράξης από εξύβριση σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ως «ουσία αβάσιµο» 

και στη συνέχεια κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο για εξύβριση κατωτέρου
393

,  

                                                 
389

 ΠενταµΣτρΑθ. 539/2009. 

390
 Σπινέλης: 40-41. 

391
 ΣτρΘες 124/1988. 

392
 ΤριµΣτρΑθ. 1341/2011. 

393
 Αντίστοιχα, το Πενταµελές Στρατοδικείο Αθηνών (ΠενταµΣτρΑθ. 539/2009) επί κατ’ ιδίαν 

ανεπιθύµητης καταφίλησης στο πρόσωπο από ανώτερο σε κατώτερη, έκρινε παµψηφεί ένοχο τον 

κατηγορούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 1
α
’ ΣΠΚ. Επί εφέσεως στην παραπάνω απόφαση, οµοίως 

έκρινε το Πενταµελές Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο (ΠενταµΑναθ∆ικ. 489/2009). 
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σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ.1β’ ΣΠΚ και του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε µηνών, 

µετατραπείσα σε χρηµατική (τέσσερα ευρώ για κάθε ηµέρα φυλάκισης) και ανασταλείσα 

για δύο έτη, καθώς και χρηµατική αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης
394

. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από τη µία, δεν νοείται έγκληµα στρατιωτικής εξύβρισης 

µεταξύ οµοιοβάθµων στρατιωτικών και, από την άλλη, ότι η συµπληρωµατική εφαρµογή 

του ΠΚ δεν εκτείνεται σε θέµατα ποινικής δίωξης των εγκληµάτων του ΣΠΚ, τα οποία 

διώκονται αυτεπαγγέλτως395
. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός επίσηµων αναφορών/καταγγελιών στρατιωτικών 

που αφορούν σε σεξουαλική παρενόχληση είναι ελάχιστος. 

Σε µικρότερες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι ο στρατός, η ηθική παρενόχληση 

των µελών αποτελεί, αφενός µέρος της κοινωνικοποίησης και, αφετέρου, γίνεται 

αντιληπτή από τα µέλη ως δεδοµένη και, κατ’ επέκταση, φυσιολογική συµπεριφορά. 

Ο,τιδήποτε διαφοροποιείται από τις νόρµες της οµάδας θεωρείται ξένο και η 

παρενόχληση είναι ένα από τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για να «συνετισθεί» το 

άτοµο µε τους ρυθµούς και τη λογική της οµάδας στην οποία ανήκει. Επιπλέον, η 

εξαίρεση ενός ατόµου λόγω της διαφορετικότητάς του από το σύνολο των ανθρώπων ή 

της οµάδας στην οποία ανήκει, συνιστά ένα ακόµη στοιχείο που προκαλεί 

παρενόχληση
396

. 

Από την άλλη, ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το ίδιο το θύµα την 

παρενόχληση παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς συνειδητοποιεί αυτό που του συνέβη. 

Συχνά παρατηρούνται περιστατικά εργαζοµένων που έχουν υποστεί παρενόχληση, ενώ οι 

ίδιοι δεν θεωρούν τον εαυτό τους θύµα. Αυτό συµβαίνει σε κοινωνικά πλαίσια, όπου 

συµπεριφορές, οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως ηθική παρενόχληση σε άλλες, 

δεν γίνονται αντιληπτές µε αυτόν τον τρόπο
397

. 

                                                 
394

 ΤριµΣτρΑθ. 1341/2011. 

395
 ΠενταµΣτρΑθ. 539/2009. Αντίθετα, η ποινική δίωξη για την αξιόποινη της εξύβρισης ασκείται µόνο 

ύστερα από έγκληση του παθόντος (βλ. άρθρα 361 και 368 παρ. 1 ΠΚ). 

396
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 4-5. 

397
 Αντωνίου 2008: Τ.1, 5. 
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Το Νοέµβριο του 2011 διεξήχθη µια πρωτότυπη έρευνα
398

  µε αντικείµενο την 

καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης και περιγραφή του φαινοµένου της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στο στρατό. Επιµέρους στόχοι της έρευνας υπήρξαν:  

(i) η µελέτη του είδους της σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται οι 

εργαζόµενοι,     

(ii)  η καταγραφή των παραµέτρων που φαίνεται να συµβάλλουν στην 

εµφάνιση του φαινοµένου,  

(iii)  η διερεύνηση της στάσης και της αντίδρασης των θυµάτων απέναντι στη 

σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία,  

(iv)  η ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης της πρόληψης στο πλαίσιο σχεδιασµού 

και εφαρµογής ενεργητικών πολιτικών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου.  

Πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν 100 ενήλικες εργαζόµενοι-µόνιµοι 

αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί, 46 γυναίκες και 54 άνδρες, ηλικίας 18 ετών και άνω, στο 

λεκανοπέδιο Αττικής. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των 

δοµηµένων συνεντεύξεων µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου µέσης διάρκειας 15 

λεπτών. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται σε Παράρτηµα στο 

τέλος της εργασίας, διαρθρώθηκε µε βάση τις εξής θεµατικές ενότητες:  

(i)  κοινωνιο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώµενου,  

(ii)  περιγραφή ενδεχόµενης εµπειρίας σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας,  

(iii)  αντιλήψεις και στάσεις των ερωτώµενων σχετικά µε τη σεξουαλική 

παρενόχληση στο χώρο εργασίας.  

Η έρευνα ανέδειξε συνοπτικά τα παρακάτω δεδοµένα:  

(i)  Το περιεχόµενο που αποδόθηκε στον όρο σεξουαλική παρενόχληση τόσο 

από τους άντρες όσο και από τις γυναίκες του δείγµατος, αναφέρεται σε κάθε 

ανεπιθύµητη σωµατική επαφή ή-και λεκτική έκφραση σεξουαλικού περιεχοµένου.  

(ii)  Οι συµπεριφορές που, κυρίως, αναφέρθηκαν ως σεξουαλικά 

παρενοχλητικές περιλαµβάνουν άσκηση πίεσης για σεξουαλική συνεύρεση ή σύναψη 

                                                 
398

 Το ερωτηµατολόγιο αυτό συντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και µε σχετική επιφύλαξη αναφορικά µε την εγκυρότητα των 

δεδοµένων, λόγω του µικρού αριθµητικά δείγµατος των ερωτώµενων. 
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σχέσης, εκβιασµούς για εργασιακή εύνοια µε ανταλλάγµατα, καθώς και προκλητικές 

χειρονοµίες, βλέµµατα και υπονοούµενα. 

(iii)  Το 41% των ερωτώµενων ανέφερε προσωπική εµπειρία σεξουαλικής 

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (άντρες και γυναίκες). Συγκεκριµένα, το 28% των 

ανδρών ανέφερε προσωπική εµπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης από γυναίκα και το 7% 

από άνδρα. Επιπλέον, το 46% των γυναικών ανέφερε προσωπική εµπειρία σεξουαλικής 

παρενόχλησης από άνδρα και το 2% από γυναίκα. 

(iv)  Οι συχνότεροι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία είναι 

άνδρες, έγγαµοι, µέσης ηλικίας έως 45 ετών, µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και ιεραρχικά 

ανώτεροι της γυναίκας-θύµατος (διευθυντές-προϊστάµενοι). Οι γυναίκες δράστες είναι, 

συνήθως, άγαµες, µέσης ηλικίας έως 35 ετών και συνάδελφοι των θυµάτων. 

(v)  Τα θύµατα, σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, άντρες και 

γυναίκες, είναι νεαρής ηλικίας (20-30 ετών) και, συνήθως, νεοπροσληφθέντες. 

(vi)  Οι γυναίκες-θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης αποδίδουν, κυρίως, την 

εκδήλωση παρενοχλητικής συµπεριφοράς στο χαρακτήρα του δράστη, ενώ οι άντρες-

θύµατα στη σεξουαλική επιλογή. 

(vii)  Τα περισσότερα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης περιελάµβαναν 

περισσότερες από µία παρενοχλητικές συµπεριφορές (π.χ. προκλητικές χειρονοµίες και 

τηλεφωνήµατα), λάµβαναν χώρα όταν δεν υπήρχαν άλλα άτοµα παρόντα εκτός του 

δράστη και του θύµατος και στις µισές περίπου περιπτώσεις συνέβαιναν κατ’ 

επανάληψη. 

(viii) Η κύρια αντίδραση των γυναικών-θυµάτων αφορά στην περιέλευσή τους 

σε κατάσταση αµηχανίας, ενώ οι άνδρες-θύµατα αναφέρουν, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία, πως «γέλασαν». 

(ix)  Στις περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, η διοίκηση 

της επιχείρησης δεν αντιλαµβάνεται το γεγονός. Ακόµη και στις περιπτώσεις που η 

παρενόχληση γίνεται αντιληπτή από τη διοίκηση, δεν λαµβάνονται δραστικά µέτρα υπέρ 

του θύµατος. 

(x)  Οι συνάδελφοι των θυµάτων σεξουαλικής παρενόχλησης, αν και 

αντιλαµβάνονται σε αρκετές περιπτώσεις το περιστατικό, δεν αντιδρούν. 
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(xi)  Τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης στη µεγάλη πλειονότητά τους δεν 

καταγγέλλουν το περιστατικό. Οι κύριες µορφές αντίδρασής τους περιλαµβάνουν την 

αλλαγή τµήµατος, τη µετάθεση ή την ευγενική απαίτηση από το δράστη να παύσει την 

παρενόχληση. 

(xii)  Η σεξουαλική παρενόχληση παύει άµεσα ή σταδιακά, όταν τα θύµατα 

αντιµετωπίζουν άµεσα το δράστη και απαιτούν την αλλαγή της συµπεριφοράς του. 
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Κεφάλαιο 8.  Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η ιστορία θεσµικής αναγνώρισης του φαινοµένου διαφοροποιείται µεταξύ ΗΠΑ 

και Ευρώπης.  

Στις ΗΠΑ, από τη δεκαετία του 1970, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 

εργασίας αναγνωρίστηκε ως παραβίαση των πολιτικών δικαιωµάτων και ως διάκριση 

φύλου στην Πράξη των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων του 1964
399

, ενώ στην Ευρώπη η 

συµπεριφορά αυτή ποινικοποιήθηκε πρόσφατα, αναδεικνύοντας όλες τις διαστάσεις και 

τις συνέπειες της εγκληµατικής ενέργειας, τόσο ως προς τους δράστες όσο και τα 

θύµατα
400

  και  αποτελεί  µια  µορφή  προσβολής  της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και 

παραβίασης της ισότητας
401

.  

Στην Ευρώπη, κοµβικό σηµείο στην πορεία της οριοθέτησης της έννοιας της 

παρενόχλησης αποτέλεσε η Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 

2000
402

. Νεότερος ορισµός επιχειρήθηκε έντεκα χρόνια αργότερα µε την Οδηγία 

2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 

2002
403

. Σε συνέχεια αυτής της εξελικτικής πορείας η Οδηγία 2004/113/ΕΚ του 

                                                 
399

 Το 1964 στις ΗΠΑ ψηφίστηκε ο νόµος Civil Rights Act. Το 1972 ο νόµος Equal Employment 

Opportunity Act συνέχισε τις ρυθµίσεις του προηγουµένου και ουσιαστικά θέσπισε το δικαίωµα του 

εργαζοµένου για ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνικότητας, θρησκείας ή 

προσωπικών αντιλήψεων. Βλ. Θανόπουλος 2009: 169. 

400
 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατύπωσε την Οδηγία της «για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 

µεταχείριση στην απασχόληση και εργασία» το Νοέµβριο του 2000 και έγινε νόµος του Ελληνικού 

Κράτους µόνο το Σεπτέµβριο του 2006 (Ν. 3488/06). Βλ. Θανόπουλος 2009: 169. 

401
 Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο ηπείρων σε ότι αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης, θεσµοθέτησης 

και αντιµετώπισης του φαινοµένου αποτελούν καθαυτές το αντικείµενο µιας ξεχωριστής συγκριτικής 

µελέτης. Ωστόσο, στο επίπεδο της πρόληψης και της αντιµετώπισης, παρατηρούµε κοινές παραµέτρους και 

πρακτικές. Βλ. Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 95. 

402
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 26. 

403
 Η οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2006/54, που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το 

Ν. 3896/10, χωρίς, ωστόσο, να θίγει τον ορισµό της σεξουαλικής παρενόχλησης. Βλ. Συµεωνίδου-

Καστανίδου 2007: 4. 
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Συµβουλίου της 13
ης

 ∆εκεµβρίου 2004
404

 αφενός διευρύνει την εφαρµογή της ίσης 

µεταχείρισης από τον τοµέα της απασχόλησης και του επαγγέλµατος προς αυτόν της 

πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου τονίζει ότι η παρενόχληση και η 

σεξουαλική παρενόχληση πρέπει να απαγορεύονται ως ανεπιθύµητες συµπεριφορές και 

σε τοµείς εκτός της εργασίας405.  

Στο πλαίσιο εφαρµογής από τα κράτη µέλη της αρχής της ίσης µεταχείρισης των 

ανδρών και των γυναικών που ασκούν αυτοτελή απασχόληση ή συµβάλλουν στην 

άσκηση τέτοιας απασχόλησης, εκδόθηκε η Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 «για την εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελµατική 

δραστηριότητα»
406

, µε την οποία η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της 

ευρωπαϊκής ένωσης οφείλουν να συµµορφωθούν, το αργότερο, έως τις 5 Αυγούστου 

2012 (βλ. άρθρο 16 της Οδηγίας). 

Αξίζει να σηµειωθεί η αλλαγή του ορισµού της σεξουαλικής παρενόχλησης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3δ’ της Οδηγίας: 

«γενετήσια παρενόχληση»: κάθε µορφή ανεπιθύµητης προφορικής, µη 

προφορικής ή φυσικής συµπεριφοράς µε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα µε σκοπό ή 

αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως, τη δηµιουργία 

εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος». 

                                                 
404

 Η Οδηγία 2004/113/ΕΚ ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Ν. 3769/2009. 

405
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 35. Ιστορικά, ακολούθησε η Σύµβαση του Συµβουλίου της 

Ευρώπης (25.10.2007) για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και 

κακοποίησης. 

406
 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Οδηγίας, το πεδίο εφαρµογής της εκτείνεται: (i) στους 

αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους, ήτοι όλα τα πρόσωπα που ασκούν επικερδή δραστηριότητα για 

λογαριασµό τους, υπό τους όρους που καθορίζει το εθνικό δίκαιο, (ii) τους/τις συζύγους των 

αυτοαπασχολουµένων εργαζοµένων ή, εφόσον και κατά τον βαθµό που τους αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, 

τους/τις συντρόφους συµβίωσης των αυτοαπασχολουµένων εργαζοµένων, οι οποίοι δεν είναι µισθωτοί ή 

συνέταιροι στην επιχείρηση, στην οποία συµµετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που ορίζονται από το 

εθνικό δίκαιο, στις δραστηριότητες του αυτοαπασχολουµένου εργαζοµένου και εκτελούν τα ίδια ή 

δευτερεύοντα καθήκοντα.  
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Ο παραπάνω νέος ορισµός αναµένεται να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις και 

προβληµατισµούς αναφορικά µε ποιες συµπεριφορές υπάγονται στην έννοια της 

«γενετήσιας παρενόχλησης». 

 

8.1 Ιρλανδία 

Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτέλεσε αντικείµενο ποινικοποίησης 

στην Ιρλανδία για πρώτη φορά το  1998 µε τον ειδικό νόµο Employment Equality Act 

(EEA), ο οποίος ορίζει: «σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί κάθε ανεπιθύµητη, 

σεξουαλικού χαρακτήρα, επιθετική, ταπεινωτική ή εκφοβιστική συµπεριφορά, η οποία 

εκδηλώνεται µε πράξεις φυσικού εκφοβισµού, χειρονοµίες, προφορικό λόγο ή παραγωγή 

έγγραφου υλικού ή εικόνων ή διατύπωση αιτήµατος για παροχή σεξουαλικής 

εύνοιας»
407

. 

Οι διατάξεις του ειδικού νόµου ΕΕΑ προβλέπουν ουσιαστικά την εργασιακή 

εξάρτηση υπό οποιαδήποτε µορφή ως αιτιακή συνθήκη της προσβολής, αναγνωρίζοντας 

ταυτόχρονα την έκφραση ταπεινωτικής συµπεριφοράς ως εκδήλωση σεξουαλικής 

παρενόχλησης
408

. 

 

8.2 Βρετανία 

Ο νόµος για την προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία που 

τέθηκε σε ισχύ την 16η Ιουνίου 1997 και τροποποιήθηκε την 20η ∆εκεµβρίου 2000 

προβλέπει τιµωρεί µε ποινή φυλάκισης µέχρι 5 ετών «κάθε ανεπιθύµητη, 

επαναλαµβανόµενη σεξουαλική συµπεριφορά ή επαφή, η οποία ισοδυναµεί µε 

σεξουαλική παρενόχληση ή για την οποία ο δράστης γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι 

ισοδυναµεί µε σεξουαλική παρενόχληση και η οποία εκδηλώνεται µε αστεϊσµούς ή 

υπονοούµενα σεξουαλικού χαρακτήρα, σωµατική επαφή, µε διατύπωση αιτήµατος για 

παροχή εύνοιας σεξουαλικού χαρακτήρα, µε πιέσεις, ή απειλές για δυσµενέστερη 

εργασιακή µεταχείριση σε περίπτωση άρνησης του θύµατος και δηµιουργεί ένα 

εκφοβιστικό ή εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
409

. 

                                                 
407

 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 73. 

408
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 74. 

409
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 74. 
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Ο βρετανικός νόµος αφενός εισάγει το στοιχείο της επαναλαµβανόµενης 

ανεπιθύµητης σεξουαλικής συµπεριφοράς ως στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του 

εγκλήµατος και αφετέρου διευρύνει σηµαντικά το πεδίο των ποινικοποιήσιµων 

υποκειµένων, θεωρώντας ότι ο δράστης της σεξουαλικής παρενόχλησης µπορεί να είναι 

κάθε άτοµο, το οποίο συνδέεται µε το εργασιακό περιβάλλον του θύµατος και µπορεί να 

το επηρεάσει αρνητικά, µη θεωρώντας απαραίτητη πάντα την προϋπόθεση ύπαρξης 

σχέσης ιεραρχίας µεταξύ δράστη και θύµατος
410

. 

 

8.3 Ισπανία 

Στην Ισπανία, η τυποποίηση του εγκλήµατος της σεξουαλικής παρενόχλησης 

εισήχθη για πρώτη φορά στο νέο Ποινικό Κώδικα το 1995 και τροποποιήθηκε µε τους 

νόµους 11/1999 της 30
ης

 Απριλίου 1999 και 15/2003 της 15
ης

 ∆εκεµβρίου 2003
411

.  

Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 184 παρ.1 του ΙσπΠΚ
412

: 

«Όποιος, στο πλαίσιο µιας σχέσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, απαιτεί από 

άλλον, ο ίδιος ή µέσω τρίτου, εύνοια σεξουαλικού χαρακτήρα κατά τρόπο 

επαναλαµβανόµενο ή συνήθη και η συµπεριφορά του απέναντι στον άλλον προξενεί µια 

αντικειµενική κατάσταση σοβαρά εκφοβιστική, εχθρική ή ταπεινωτική, διαπράττει το 

έγκληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από πέντε 

έως δέκα µήνες». 

Κατά την ισπανική νοµοθεσία, η σεξουαλική παρενόχληση νοείται στο πλαίσιο 

µιας σχέσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Η επανάληψη ή η συνήθης τέλεση της 

πράξης συνιστά στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, ενώ το έγκληµα 

µπορεί να τελεστεί και µέσω τρίτου (µεσολαβητής), καθ’ υπόδειξη του δράστη. Ο 

νοµοθέτης δεν αναφέρεται στα µέσα εκδήλωσης αυτής της συµπεριφοράς, υπονοώντας 

προφανώς ότι κάθε πρόσφορο µέσο µπορεί να την πραγµατώσει. Τούτο συνάδει µε τη 

νοµοθετική πρόβλεψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση κρίνεται εκ του αποτελέσµατος
413

. 

 

                                                 
410

 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 74-75. 

411
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 75. 

412
 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 162. 

413
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 76. 
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8.4 Γαλλία 

Στη Γαλλία, η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται βάσει του άρθρου L.222-

33 του Ποινικού Κώδικα (ο οποίος προήλθε από το νόµο 2002-73 της 17ης  Ιανουαρίου 

2002), το οποίο ορίζει:
414

 

«όποιος παρενοχλεί άλλον µε σκοπό την απόκτηση από αυτόν εύνοιας 

σεξουαλικού χαρακτήρα τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος και 15.000 ευρώ 

χρηµατική ποινή». 

Συγκεκριµένα, ο νόµος βρίσκει εφαρµογή όχι µόνο στην απασχόληση ή στην 

παροχή υπηρεσιών, αλλά αφορά πλέον στις διαπροσωπικές σχέσεις. ∆εν είναι αναγκαίο 

για να υπάρξει πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης να υφίσταται ιεραρχική σχέση ή 

κατάχρηση εξουσίας ούτε να καταγγείλει το θύµα οιαδήποτε µορφή διαταγής, απειλής, 

εξαναγκασµού ή πίεσης, αλλά αρκεί ο σκοπός του δράστη να είναι η απόκτηση από το 

θύµα εύνοιας σεξουαλικού χαρακτήρα και αυτό να συνιστά µια ανεπιθύµητη 

συµπεριφορά από το θύµα
415

. Από την άλλη πλευρά, η γαλλική νοµολογία βεβαιώνει ότι 

η έκφραση ερωτικών συναισθηµάτων δεν µπορεί να συνιστά σεξουαλική παρενόχληση, 

και συνεπώς ποινικοποιήσιµη πράξη, έστω και εάν προκαλεί αµηχανία στον 

εργαζόµενο
416

. 

 

8.5 Βέλγιο 

Στο Βέλγιο, η ψυχολογική παρενόχληση στις διαπροσωπικές σχέσεις 

απαγορεύεται µε το νόµο της 30
ης

 Οκτωβρίου 1998  που εισήγαγε το άρθρο 442bis, 

σύµφωνα µε το οποίο:
417

 

«όποιος παρενοχλεί άλλον µε γνώση ότι η συµπεριφορά αυτή προκαλεί στον 

άλλον σοβαρή διατάραξη της ησυχίας του τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από 5 ηµέρες 

έως δύο χρόνια και πρόστιµο από πενήντα έως τριακόσια φράγκα».  

Μετά την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου το 2003, το νέο άρθρο 442ter 

προβλέπει διπλασιασµό των ποινών «όταν το κίνητρο του δράστη είναι το µίσος, η 

                                                 
414

 Παρασκευόπουλος-Φυτράκης 2011: 162. 

415
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 79. 

416
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 80. 

417
 Αρτινοπούλου-Παπαθεοδώρου 2006: 80. 
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περιφρόνηση,  ή η εχθρότητα απέναντι σε άλλον λόγω της φυλής, του χρώµατος, της 

εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής του, του φύλου του ή του σεξουαλικού 

προσανατολισµού του, της προσωπικής του κατάστασης, της ηλικίας του, της 

περιουσιακής του κατάστασης, των θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεών του, της 

αναπηρίας ή των φυσικών χαρακτηριστικών του»418. 

Στην ουσία, ο Βέλγος νοµοθέτης επέλεξε να συµπεριλάβει την απαγόρευση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στη γενικότερη απαγόρευση των διακρίσεων, 

χρησιµοποιώντας την έννοια του κινήτρου του δράστη, όταν αυτό εκφράζεται µε µια 

έµφυλη αρνητική συµπεριφορά απέναντι στο θύµα, ποινικοποιώντας έτσι τη σεξουαλική 

παρενόχληση σε όλο το φάσµα των διαπροσωπικών σχέσεων και όχι µόνο στην 

απασχόληση
419

. 

 

8.6 ∆ανία 

Στη ∆ανία, ο νοµοθετικός ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης, βάσει της 

Απόφασης του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990, προβλέπει περιστατικά σεξουαλικής 

παρενόχλησης από εργοδότη ή ανώτερο στέλεχος που έχει επιφορτιστεί να ενεργεί για 

λογαριασµό του στον εργασιακό χώρο ή ακόµη και κατά τη συνέντευξη πρόσληψης. 

Εντούτοις, η σεξουαλική παρενόχληση που διαπράττεται από απλό εργαζόµενο δεν 

ρυθµίζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία
420

. 

 

8.7 Φινλανδία 

Η σεξουαλική παρενόχληση στη Φινλανδία απαγορεύεται µε το νόµο περί ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών (Ν. 609/1986), ο οποίος προσβλέπει στην αποτροπή 

διακρίσεων βασιζόµενων στο φύλο, στην προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, καθώς και στη βελτίωση της θέσης των γυναικών, ιδιαιτέρως στην εργασιακή 

ζωή
421

. 
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8.8 Γερµανία 

Στη Γερµανία, το Κεφάλαιο 2 παρ. 3 του ισχύοντος νόµου για την απασχόληση 

(Beschäftigtenschutzgesetz) έχει ως στόχο την αποτελεσµατική προστασία των 

εργαζοµένων κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης. Έτσι προβλέπεται ότι η σεξουαλική 

παρενόχληση αποτελεί υπέρβαση των καθηκόντων ενός εργαζόµενου, τα οποία 

εµπεριέχονται στη σύµβαση εργασίας του ή ακόµη και πειθαρχικό παράπτωµα. Εξάλλου, 

κάθε εργαζόµενος δικαιούται να προβεί σε καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου, ακόµη 

και όταν η σχέση εργασίας έχει τερµατιστεί
422

. 

 

8.9 Ιταλία 

Στο πλαίσιο της εργατικής νοµοθεσίας της Ιταλίας, δεν προβλέπονται ειδικές 

διατάξεις που αφορούν στη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά το κενό είναι δυνατόν να 

συµπληρωθεί µε εφαρµογή των σχετικών µε την απασχόληση άρθρων 2087, 2043, 2049 

ή του άρθρου 2059 του Αστικού Κώδικα, πέραν των κείµενων διατάξεων που 

περιλαµβάνονται σε ορισµένες εθνικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Σύµφωνα µε τη 

νοµολογία, κάθε είδος σεξουαλικής προσέγγισης ενδέχεται να θεωρηθεί σεξουαλική 

παρενόχληση, εάν η συµπεριφορά κριθεί ανεπιθύµητη
423

. 

 

8.10 Λουξεµβούργο 

Το Κοινοβούλιο του Λουξεµβούργου υιοθέτησε νόµο για τη σεξουαλική 

παρενόχληση στις εργασιακές σχέσεις που τέθηκε σε ισχύ την 4η Ιουλίου 2000. Ο εν 

λόγω νόµος αποβλέπει τόσο να διασφαλιστεί η αποτροπή πράξεων σεξουαλικής 

παρενόχλησης όσο και να εκχωρηθούν στα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης νόµιµα 

δικαιώµατα, ιδιαιτέρως ως προς τον τερµατισµό των εργασιακών τους συµβολαίων
424

. 

 

8.11 Ολλανδία 

Στην Ολλανδία, το Κεφάλαιο 4 του νόµου περί των συνθηκών απασχόλησης του 

1998 (Arbeidsomstandighedenwet) απαιτεί ο εργοδότης να ακολουθεί πολιτική, η οποία 
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θα προστατεύει τους εργαζοµένους από περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά 

και µορφές επίθεσης και βίας στο χώρο εργασίας. Μέρος της εν λόγω εργοδοτικής 

πολιτικής κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί υποχρεωτικά και η εφαρµογή 

διαδικασίας καταγγελίας της σύµβασης εργασίας. Εάν, µάλιστα, η αµέλεια του εργοδότη 

να τηρεί συγκεκριµένη πολιτική κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης εγκυµονεί 

σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, τότε ο εργοδότης ενδέχεται να 

υπέχει και ποινικές ευθύνες
425

. 
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Κεφάλαιο 9.  Συγκριτική αποτίµηση της νοµοθετικής αντιµετώπισης 

της σεξουαλικής παρενόχλησης 

 

Μέσα από την ανάλυση του νοµικού καθεστώτος που ισχύει σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύεται ότι η τυποποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

µπορεί να λάβει διαφορετικές µορφές, ανάλογα τις προτεραιότητες, την νοµική 

παράδοση ή τους στόχους του κάθε εθνικού νοµοθέτη. Όλα, όµως, τα εθνικά 

παραδείγµατα, στα οποία ενδεικτικά αναφερθήκαµε, επιδιώκουν, µέσα από την 

ποινικοποίηση της εν λόγω συµπεριφοράς, την εµπέδωση της προστασίας της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας του εργαζοµένου και την καταπολέµηση των διακρίσεων στην 

εργασία που στηρίζονται στο φύλο. Κοινό σηµείο σύγκλισης των παραπάνω εθνικών 

παραδειγµάτων αποτελεί η βούληση των νοµοθετών να κατονοµάσουν ένα υπαρκτό 

κοινωνικό πρόβληµα, να αναγνωρίσουν την κοινωνική απαξία που εκφράζει η 

συγκεκριµένη πράξη και να επιβεβαιώσουν ότι η συµπεριφορά αυτή πρέπει να θεωρείται 

απαράδεκτη στη σύγχρονη κοινωνία - και για τούτο τιµωρητέα- στο βαθµό που 

προσβάλλει το έννοµο αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και διαιωνίζει την 

εκµετάλλευση και τη διακριτική µεταχείριση εις βάρος των θυµάτων
426

. 

Από την παραπάνω έρευνα συνάγεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση στην 

εργασία διαµορφώνεται ως αποτέλεσµα µιας ιεραρχικά προκατασκευασµένης εικόνας 

που αποτυπώνεται σε εννοιολογικό, ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο. Έτσι, η 

ασυµµετρία αυτή µορφοποιείται σε εξουσιαστική δοµή, στην οποία ηγετική θέση κατέχει 

το φύλο, το οποίο ακριβώς λόγω του ρόλου που καλείται να εκπληρώσει ως τέτοιο, 

νοµιµοποιείται να ασκεί εξουσιαστικές πρακτικές, στην προσωπικότητα, στο σώµα και 

την αξιοπρέπεια του άλλου. Η ηγεµονική θέση του φύλου στην περίπτωση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης έχει ως συνέπεια τη µετατροπή του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε χώρο άσκησης ιεραρχικής εξουσίας και επιτήρησης της 

προσωπικότητας και του σώµατος του άλλου. Τούτο οδηγεί αναπόδραστα στη 

δηµιουργία ενός καταπιεστικού, ανασφαλούς, επιθετικού και ταπεινωτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος για το θύµα, το οποίο επιδρά τόσο στην αποδοτικότητά του, όσο και στην 
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ψυχολογία του. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και γι’ αυτό 

είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το «φλερτ». 

Πορίσµατα από έρευνες και µελέτες καταδεικνύουν ότι: 

(i) ∆εν υφίσταται γενικά παραδεδεγµένος ορισµός σεξουαλικής 

παρενόχλησης. 

(ii) Η σεξουαλική παρενόχληση δεν προϋποθέτει αναγκαία ετερόφυλα 

πρόσωπα. 

(iii) Παρατηρείται αύξηση στα ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης, από 

γυναίκες εις βάρος ανδρών. 

(iv)  Ειδικά στο χώρο εργασίας, η σεξουαλική παρενόχληση προέρχεται από 

τον εργοδότη, από τον ιεραρχικώς προϊστάµενο, από συνάδελφο, από πελάτη της 

επιχείρησης και από πρόσωπο µε το οποίο υπήρχε επαγγελµατική σχέση, καθώς και από 

άλλα πρόσωπα στο χώρο εργασίας. 

(v) Τα θύµατα λένε πάντα «όχι» στη σεξουαλική παρενόχληση.  

(vi) Η σηµαντικότερη παράµετρος για την εµφάνιση της παρενόχλησης την 

ανοχή που δείχνει το εργασιακό περιβάλλον. Όσο πιο ανεκτικό είναι το συγκεκριµένο 

περιβάλλον στην παρενόχληση τόσο µεγαλύτερη η εξάπλωσή της
427

. Εποµένως, η 

νοµοθετικά υποστηριγµένη απαγόρευση και οι αντίστοιχες κυρώσεις είναι η πρώτη 

απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέµηση της παρενόχλησης, αλλά δεν αρκούν.  

(vi) ∆εν υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση των εργαζοµένων και των 

εργοδοτών για τη νοµοθετηµένη απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Η γνώση που αποκτάται από την εγκληµατολογική έρευνα σε όλους τους τοµείς 

όπου αυτή αναπτύσσεται, δηλαδή γύρω από το έγκληµα, την εγκληµατικότητα, τον 

εγκληµατία και το θύµα, αξιοποιείται τελικά µε τη διαµόρφωση της αντίστοιχης κρατικής 

πολιτικής428. 

Τα µέτρα που επιλέγονται κατά τη χάραξη και την άσκηση της αντεγκληµατικής 

πολιτικής στοχεύουν στην περιστολή του εγκλήµατος είτε µε την ανάπτυξη στο άτοµο 

των κοινωνικών αναστολών, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, είτε µε τη 
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διαµόρφωση συνθηκών που παρεµποδίζουν ή και αποκλείουν τη διάπραξη του 

εγκλήµατος
429

. 

Η περιστολή του εγκλήµατος εξειδικεύεται συχνά σε δύο κυριότερους στόχους, 

εκείνον της πρόληψης κι εκείνον της καταστολής
430

. Με αυτό το πνεύµα γίνεται λόγος 

για:431 

(i) πρόληψη του εγκλήµατος, η οποία  διακρίνεται σε κοινωνική πρόληψη (που 

επιδιώκεται µε την εξαφάνιση των κοινωνικών παραγόντων και συνθηκών που το 

προκαλούν ή οδηγούν στην εµφάνισή του) και σε αποτροπή του (όταν επιδιώκεται η 

παρεµπόδιση της διάπραξης του εγκλήµατος είτε υποκειµενικά µε την κοινωνικοποίηση 

του ατόµου ή µε ανάπτυξη σε κάθε άτοµο αντικινήτρων),  

(ii) καταστολή του εγκλήµατος, η οποία επιδιώκεται µε παρέµβαση του ποινικού 

συστήµατος µετά τη διάπραξή του µε απώτερο στόχο την πρόληψή του στο µέλλον. 

Μια συγκριτική Έκθεση των αποτελεσµάτων των σχετικών νόµων και 

ευρωπαϊκών Οδηγιών στις διάφορες χώρες στην Ευρώπη δείχνει καθαρά ότι η νοµοθεσία 

δεν αρκεί και ότι µόνον προληπτικά προγράµµατα αλλάζουν την κατάσταση. Η 

πρόληψη χρειάζεται εκπόνηση προγραµµάτων, διατάξεις για καλές πρακτικές, εφαρµογή 

και αξιολόγηση των πρακτικών από τις αρµόδιες Αρχές σε συνεργασία µε τους 

κοινωνικούς εταίρους
432

. 

Αναφορικά µε την έννοια της ποινικοποίησης, αυτή, όπως και ο ποινικός νόµος, 

εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του κοινωνικού ελέγχου. Ειδικότερα, υποστηρίζεται 

ότι όταν δεχόµαστε ότι τα δικαιώµατα είναι «κατοχυρωµένα», δηλαδή εξασφαλισµένα, 

σηµαίνει, από την εσωτερική-ιδεατή οπτική του δικαίου, ότι οι κανόνες που τα 

προστατεύουν είναι επαρκώς σαφείς, βρίσκονται σε συνοχή µε τους κανόνες και τις 

αρχές του Συντάγµατος και εφαρµόζονται µε νοµικές διαδικασίες που καθιστούν τα 

δικαιώµατα αγώγιµα. Το ερώτηµα, ωστόσο, που τίθεται στη συνέχεια από µια εξωτερική-

κοινωνιολογική θεώρηση του δικαίου, είναι κατά πόσο οι κανόνες προστασίας των 
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δικαιωµάτων και εν γένει το δίκαιο, εννοούµενο ως σύστηµα δράσεων, συµβάλλει στην 

ασφάλεια της κοινωνίας
433

. 

Η ολοένα αυξανόµενη ποινικοποίηση στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερα δοµηµένου 

κοινωνικού συµβολαίου, συντείνει στη µεγαλύτερη συρρίκνωση των ατοµικών 

δικαιωµάτων και καταλήγει στην εντονότερη πόλωση της εξουσίας και συνεπώς στον 

εντονότερο κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή στην εντατικοποιηµένη εγκληµατοποίηση-

ποινικοποίηση
434

. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φουκώ, «σήµερα η γραµµή δεν είναι πια η 

γραµµή που εγκαθιδρύει τη σεξουαλικότητα, αλλά αντίθετα εκείνη που την αναχαιτίζει. 

Η διαφορά προέρχεται από την απαγόρευση ή τουλάχιστον από τον τρόπο που ασκείται 

κι από την αυστηρότητα µε την οποία επιβάλλεται Από εδώ πηγάζει η θεωρία της 

καταστολής, που σιγά σιγά θα καλύψει όλο το σύστηµα της σεξουαλικότητας και θα του 

προσδώσει το νόηµα µιας γενικευµένης απαγόρευσης. Από τη µια δικαιολογεί την 

αυταρχική και την αναγκαστική της επέκταση προβάλλοντας την αρχή ότι κάθε 

σεξουαλικότητα πρέπει να υποτάσσεται στο νόµο, ή καλύτερα, ότι δεν είναι 

σεξουαλικότητα παρά µέσα από την ισχύ του νόµου»
435

. 

Σε µερικές περιπτώσεις το νοµικό πλαίσιο προπορεύεται: νοµοθετεί, δηµιουργεί 

καινούργιες νόρµες, για τις οποίες δεν έχουν διαµορφωθεί ακόµη ηθικοί κανόνες. Σε 

µερικές άλλες περιπτώσεις ο νοµοθέτης παρεµβαίνει για να αντιµετωπίσει κρίσεις που 

λανθασµένα, ίσως, δεν ρυθµίστηκαν έγκαιρα. Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου το 

ηθικό πλαίσιο προπορεύεται του νοµικού. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν δικαιώµατα, 

τα οποία όµως δεν έχουν διατυπωθεί µε σαφήνεια στο νόµο, αλλά σταδιακά θα υπάρξουν 

νοµοθετικές ρυθµίσεις
436

. 

Σχετικά µε τη συµβατικότητα και τον τεχνητό χαρακτήρα των νόµων, εννοείται 

ότι ο νόµος είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου, όπως και ο,τιδήποτε άλλο στον πολιτισµό 

µας. Ο νόµος πρώτα αναπτύχθηκε µε τη συνήθεια και το έθος και µετά εγκαθιδρύθηκε 

και απέκτησε κανονιστική υπόσταση. Με άλλα λόγια, πρώτα ο νόµος υπήρξε ως 
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µακροχρόνια έξις και µετά έγινε δεσµευτικός κανόνας. Αν ισχύουν οι νόµοι είναι επειδή 

βασίζονται στη θέληση των µελών της κοινωνίας να ρυθµίζουν τη ζωή τους σύµφωνα µε 

τα κελεύσµατά τους. Το κύρος των νόµων εξαρτάται από το κοινωνικό τους αντίκρυσµα, 

η ευρύτερη αποδοχή είναι ο ισχυρότερος νόµος. Υπ’ αυτήν την έννοια και οι ποινές που 

θεσπίζει ο νόµος σε περίπτωση παραβάσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι 

επιβάλλονται από µια εξωγενή και πειθαρχική ως προς τον παραβάτη δύναµη άσχετη 

προς τη θέλησή του, αλλά από το δικαίωµα του ανθρώπου να ακολουθεί ελεύθερα τις 

επιταγές της συνείδησής του, ακόµη κι αν αυτό πρέπει να το πληρώσει
437

. 

Οι νόµοι, λοιπόν, θεσπίστηκαν για τις περιπτώσεις παραβιάσεων του 

υποχρεωτικού για όλους τρόπου συµπεριφοράς που το κοινωνικό σύνολο δέχθηκε σε µια 

ορισµένη περιοχή και για ένα δεδοµένο χρόνο. Επιπροσθέτως, η νοµοθεσία θέτει κανόνες 

για θέµατα τα οποία µπορούν να «µετρηθούν» και που έχουν σαφή δυνατότητα να 

τεθούν υπό έλεγχο µε την εφαρµογή της. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο χώρος της 

ηθικής438
. 
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Ενότητα 3.  Σεξουαλική παρενόχληση και ηθική 

 

 

                            …Κολακευόµαστε να πιστεύουµε ότι το µέτρο των πράξεών µας υπήρξε ένα                                  

                   ευγενικό κίνητρο. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν µπορούµε ποτέ, ακόµα και µε   

          την αυστηρότερη εξέταση, να εισδύσουµε έως τα µυστικά κίνητρα των πράξεών µας.  

Γιατί, όταν γίνεται λόγος για ηθική αξία, δεν πρόκειται για τις ορατές πράξεις, αλλά για 

εκείνα τα αόρατα, ενδόµυχα αξιώµατά τους…
439

 

 

 

Ηθική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται µε τις αξίες, οι οποίες 

σχετίζονται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά, όσον αφορά την ορθότητα ή την 

ακαταλληλότητα πράξεων και την αγαθότητα ή µη κινήτρων και σκοπών. Ηθική, επίσης, 

είναι το σύνολο των αρχών και αξιών που έχει διαµορφώσει και τηρεί ένα άτοµο στην 

καθηµερινή του ζωή
440

. Σε πιο πρακτική βάση, η ηθική ασχολείται µε  τις καθιερωµένες 

σε µια κοινωνία γνώµες για το τι απαγορεύεται ή επιτρέπεται ή επιβάλλεται, αφορά ένα 

σύνολο κανόνων ρυθµιστικών της πράξης που συνιστά ένα γενικά αποδεκτό κώδικα 

συµπεριφοράς, µε βάση κάποια κοινά κριτήρια αξιολόγησης. Ως ελάχιστη αξίωση, η 

ηθική αφορά στο είδος ζωής που πρέπει να ζήσουµε, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι 

πράξεις µας µπορούν να βοηθήσουν ή να βλάψουν τους άλλους ανθρώπους
441

. 

Σύµφωνα µε έναν ορισµό,  ηθικό πρόσωπο είναι κάποιος, οι πράξεις του οποίου, 

µπορούν να αξιολογηθούν ηθικά. Είναι δηλαδή το πρόσωπο, που έχει την ηθική ευθύνη 

για την επιλογή και την εκτέλεση των πράξεών του442. Ένας πιο πλήρης ορισµός 

διευκρινίζει ότι ηθικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η συµπεριφορά ή ο χαρακτήρας 

κρίνεται και αξιολογείται από ηθική άποψη βάσει ηθικών κριτηρίων και όρων
443

. Ο 

Wittgenstein επεσήµανε πως τα κριτήρια εισάγονται στο συλλογισµό βάση του ορισµού, 
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 Kant 1984: 52. 

440
 Θανόπουλος 2009: 29. 

441
 ∆ραγώνα-Μονάχου 1995: 47. 

442
 Πελεγρίνης 2009: 179. 

443
 Πελεγρίνης 2009:: 31. 
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ενώ αντιθέτως τα συµπτώµατα, βάσει της εµπειρίας
444

. Εν προκειµένω, η αξιολόγηση 

ενός συµπτώµατος µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη κρίση, αν δεν έχει οριστεί 

προηγουµένως το κριτήριο. Έτσι αν κρίνουµε µια πράξη καθαυτή, δηλαδή την πράξη ως 

σύµπτωµα, είναι πιθανό να περιπέσουµε σε αξιολογικό σφάλµα. Σε αυτή τη περίπτωση 

το κριτήριο για την αξιολόγηση του πράττοντος προσώπου είναι η µείζων αρχή βάση 

της οποίας το πρόσωπο προβαίνει στις πράξεις του
445

.  

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό που κρίνουµε είναι η πράξη κάποιου, όχι η 

πράξη καθαυτή, και κρίνοντας την πράξη κάποιου, κρίνουµε το ίδιο το πρόσωπο. Η 

έννοια της ανθρώπινης πράξης δεν ταυτίζεται µε το αποτέλεσµα της πράξης, αλλά 

περικλείει «ψυχικά» ενεργήµατα του πράττοντος προσώπου, προθέσεις, επιθυµίες, έξεις, 

κλπ. Οι ανθρώπινες πράξεις χρήζουν ηθικής αξιολόγησης και, αντίστοιχα, ο ορισµός των 

ηθικών κριτηρίων, όπως και η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά αποκλειστικά τα 

ανθρώπινα όντα
446

. 

Το κάθε άτοµο ξεχωριστά, είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσο µια πράξη είναι 

ηθικά δικαιολογηµένη ή µη επικαλούµενο αφενός τους γενικούς κώδικες ηθικής 

συµπεριφοράς που ισχύουν σε µια κοινωνία και αφετέρου την προσωπική του ηθική, η 

οποία και του υπαγορεύει τις επιµέρους ηθικές αρχές που το ίδιο το άτοµο ενστερνίζεται 

και εφαρµόζει. Εκτός, όµως, των ηθικών κωδίκων της κοινωνίας και των προσωπικών 

ηθικών αρχών και αξιών, θα πρέπει να επισηµανθεί και η ύπαρξη συγκεκριµένων ηθικών 

θεωριών βάσει των οποίων µια πράξη κρίνεται ως ηθική ή µη. 

Επικρατεί η διάκριση ανάµεσα στην κανονιστική447
, την περιγραφική 

(εµπειρική έρευνα της ηθικής συµπεριφοράς) και την καθ’ αυτό ηθική ή µεταηθική448
. Η 

έρευνα στην περιγραφική ηθική µπορεί, κάτω από ορισµένες συνθήκες, να οδηγήσει σε 
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 Πελεγρίνης 2009: 62-66. 

445
 Πελεγρίνης 2009: 62-66. 

446
 Πελεγρίνης 1996: 367-373. 

447
 Η κανονιστική ηθική ασχολείται µε το τι είναι ηθικά ορθό και τί ανήθικο, καθώς και µε αξιολογικές 

έννοιες, όπως είναι το αγαθό (το καλό) και το κακό, το ενάρετο, το καθήκον, κ.ά.  

448
 Η µεταηθική ασχολείται γενικότερα µε τη φύση της ηθικής και των ηθικών κρίσεων και περιλαµβάνει 

θέµατα, όπως, αν οι ηθικές αποφάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς, αν τελικά υπάρχουν αντικειµενικές ηθικές 

αξίες ή είναι υποκειµενικές ή σχετικές, κατά πόσον και σε τι οι ηθικές κρίσεις οµοιάζουν µε τις εµπειρικές 

ή τις επιστηµονικές κρίσεις. 
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συµπεράσµατα σχετικά µε το νόηµα των ηθικών όρων, δηλαδή στη µεταηθική, κι αυτή 

µε τη σειρά της στην κανονιστική ηθική
449

. 

Η Εφαρµοσµένη Ηθική κάνει ως επί το πλείστον χρήση ηθικών θεωριών, 

προκειµένου να εξεύρει απαντήσεις στα ερωτήµατα που εξετάζει
450

. Αυτές µπορεί να 

είναι συνεπειοκρατικές, που αξιολογούν την πράξη από τα αποτελέσµατά της, δηλαδή 

από τις ευχάριστες ή δυσάρεστες συνέπειές της για το άτοµο και το σύνολο το οποίο 

θεωρείται άθροισµα ατόµων, είτε δεοντοκρατικές, που πρεσβεύουν ότι η ηθικότητα ή 

µη των πράξεων του ατόµου δεν καθορίζεται από το αποτέλεσµά τους, αλλά από τα 

κίνητρα βάσει των οποίων δραστηριοποιείται το άτοµο αποσκοπώντας στην επίτευξη 

των στόχων του ή την εκπλήρωση των φιλοδοξιών του. Οι ηθικές προσεγγίσεις που 

εστιάζονται στις προσωπικές ποιότητες, δηλαδή στις ποιότητες του χαρακτήρα 

αναφέρονται ως αρετολογία, επειδή, κατά κύριο λόγο, ενδιαφέρονται για τα είδη των 

αγαθών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να καλλιεργήσουµε στο χαρακτήρα µας, καθώς 

και για τον τρόπο που υπάρχουµε στον κόσµο
451

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
449

 Ιστορικά προηγείται η κανονιστική ηθική, αλλά λογικά η µεταηθική, γιατί η αποσαφήνιση των εννοιών 

αποτελεί προϋπόθεση κάθε ηθικού συστήµατος. Βλ. ∆ραγώνα-Μονάχου 1995: 57-58. 

450
 Οι τρεις µεγάλες παραδόσεις της ηθικής, που στην Αγγλική αναφέρονται ως αρετολογία, δεοντολογική 

ηθική και ηθική των συνεπειών, καλύπτουν το θεωρητικό χώρο που ορίζεται από τη γενική δοµή της 

πράξεως προσδίδοντας, ανάλογα, µεγαλύτερη έµφαση σε ένα από τα µέρη της. 

451
 ∆ραγώνα-Μονάχου 1995: 55. 
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Κεφάλαιο 10.  Προσεγγίσεις δεοντολογικής ηθικής 

 

10.1 Σωκράτης 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Σωκράτης υπήρξε κορυφαία µορφή στην ιστορία 

της δυτικής σκέψης, ιδιαίτερα στο πεδίο της ηθικής. Είναι ο πρώτος στοχαστής που 

θεωρεί ότι η ψυχή αποτελεί την έδρα των γνωστικών λειτουργιών του ατόµου και από 

αυτήν εκπορεύεται η ηθική δράση του.  

Η θέση του Σωκράτη ήταν: «ἐάντ᾽ αὖ λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει µέγιστον ἀγαθὸν ὂν 

ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡµέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι»
452

, «ὁ δὲ 

ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ»
453

. Η φιλοσοφία του περιλάµβανε την πεποίθηση 

ότι ο πλούτος, η δύναµη, η φήµη και οι τιµές, δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση µε την υγεία 

της ψυχής, ότι δεν άξιζε να ζει κανείς µια ζωή που δεν την είχε σκεφτεί, γιατί η αρετή, ή 

η καλή κατάσταση της ψυχής, εξαρτιόταν από τη γνώση, ιδιαίτερα την αυτογνωσία, και 

ότι το να υφίσταται κανείς µια οποιαδήποτε αδικία, ακόµη και το θάνατο, ήταν 

προτιµότερο από το να αδικεί ο ίδιος, γιατί η διάπραξη αδικίας έκανε κακό στην ψυχή
454

. 

Ο Σωκράτης τόνιζε την πεποίθησή του ότι υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ της πόλης 

και του ατόµου, ότι δηλαδή και για την πόλη και για το άτοµο, ο ύψιστος σκοπός είναι η 

ηθική βελτίωση455. Σύµφωνα µε τη σωκρατική ηθική, η αρετή και η ευδαιµονία 

ταυτίζονται
456

. 

Ο Σωκράτης πίστευε ότι πρέπει κανείς να υπακούει στους νόµους σε κάθε 

περίπτωση, παρότι δεν υπάρχουν φύσει, ως  κύριο στοιχείο  της δικαιοσύνης και ότι η 

πολιτεία της οποίας οι πολίτες είναι νοµοταγείς είναι πιο ευτυχισµένη και πιο δυνατή. 

Στον Κρίτωνα, αν ο κάθε ιδιώτης ανάλογα µε τις ιδιοτροπίες του µπορούσε να αγνοεί τις 

εντολές του νόµου, τα θεµέλια της ζωής της πολιτείας θα κατέρρεαν. Προχωρά και στους 

                                                 
452

 «Αυτό είναι το µεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει για τον άνθρωπο, δηλαδή κάθε µέρα να µιλάει για την 

αρετή»  (Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 38a2-3). 

453
 «Ενώ τη ζωή χωρίς ηθική εξέταση δεν αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος» (Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 

38a5-6). 

454
 Guthrie 2001: 131-133.

 

455
 Βλ. Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 36c3-d1. 

456
 Βλ. Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 36d10. 
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άγραφους νόµους που έχουν καθολική εφαρµογή και έχουν επιβληθεί «από τους θεούς» 

(δεν είναι προσταγές της φύσης), η υπακοή στους οποίους είναι συµφέρουσα και 

επωφελής για το άτοµο, γιατί σε αντίθεση µε τους ανθρώπινους νόµους, δεν είναι 

δυνατόν να τους περιφρονεί κανείς ατιµώρητα
457

.  

Στην Πολιτεία (353b) ο φιλόσοφος ισχυρίζεται ότι υπάρχει µια ιδιαίτερη αρετή 

που ανήκει σε οποιονδήποτε πρέπει να εκτελέσει µια συγκεκριµένη λειτουργία ή ένα 

έργο. Προχωρά µε την άποψη ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει επίσης τη λειτουργία της, 

δηλαδή να κυβερνά τα κατώτερα µέρη (θυµοειδές-επιθυµητικό), να παίρνει αποφάσεις 

και γενικά να εξασφαλίζει µια ζωή που να είναι η καλύτερη που µπορεί να ζήσει ο 

άνθρωπος. Η αρετή της ψυχής πρέπει να ταυτιστεί µε την δικαιοσύνη458.  

Ο Σωκράτης παραλληλίζει συνεχώς την αρετή µε την τέχνη, η κατοχή της οποίας 

απαιτεί όχι µόνο γνώση, αλλά και άσκηση. Η φύση παίζει κάποιο ρόλο, αλλά η αρετή 

αυξάνεται στη φύση κάθε ανθρώπου µε την εκµάθηση και την άσκηση459
.  

Για τον πιο αδιάλλακτο νοησιαρχικό από όλους τους δασκάλους της ηθικής, ό,τι 

µπορούσε να δώσει ένας άνθρωπος σε άλλον µε διδασκαλία ήταν γνώση. Αν λοιπόν η 

αρετή, στην οποία σαφώς περιλάµβανε τις ηθικές αρετές, µπορεί να διδαχτεί, τότε είναι 

µια µορφή γνώσης. Αν όµως η αρετή είναι γνώση, τότε η κακία ή η αδικία δεν µπορεί 

να οφείλεται παρά µόνο σε άγνοια, και κατά συνέπεια κανείς δεν αµαρτάνει σκόπιµα 

(«ουδείς εκών κακός»)
460

. Στο Σωκράτη δεν υπάρχει ακράτεια, όταν η γνώση µε όλη τη 

σηµασία της λέξεως είναι παρούσα, και όχι αυτή που δίνουν οι αισθήσεις  (που 

«σύρεται εδώ και εκεί» υποδουλωµένη στο πάθος)
461

.  

Για τον φιλόσοφο, καµιά ηδονή δεν µπορούσε να ξεπεράσει την ευχαρίστηση 

που προέρχεται από την ήσυχη συνείδηση και κανένας πόνος, έστω και αν περιλάµβανε 

φτώχεια, εξευτελισµό, πληγές και θάνατο, δεν θα µπορούσε να την υπερνικήσει. Είναι 

                                                 
457

 Βλ. Guthrie 2003: 97, 146, 155, 179, 182, 187. 
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 «Εποµένως, ο δίκαιος άνθρωπος δε βλάπτει ούτε τους φίλους του ούτε οποιονδήποτε άλλο» (Πλάτωνος 

Πολιτεία 335d). Βλ. Guthrie 2003: 148. 
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 Guthrie 2001: 189. 
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 Αναγνωρίζει στον Πρωταγόρα (352 d-e) ότι η αντίθετη άποψη είναι πιο διαδεδοµένη: «Ισχυρίζονται ότι 

υπάρχουν πολλοί που αναγνωρίζουν το καλύτερο, αλλά δεν είναι πρόθυµοι να ενεργήσουν σύµφωνα µε 

αυτό. Μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν,  αλλά ενεργούν διαφορετικά». Βλ. Guthrie 2003: 314. 

461
 Guthrie 2001: 185. 
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προτιµότερο, και για τον άνθρωπο που γνωρίζει λιγότερο επώδυνο, να αδικείται παρά 

να αδικεί, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η ψυχή, όχι το σώµα ή τα φαινόµενα. Το να 

ευηµερεί κανείς και να απολαµβάνει αυτό που ο κόσµος ονοµάζει ηδονές µε εγωιστικά 

και άδικα µέσα, σηµαίνει ακρωτηριασµό και τραυµατισµό της ίδιας του της ψυχής
462

.  

Ένα θεµελιακό πλατωνικό δόγµα, µια φιλοσοφία εµπνευσµένη σε µεγάλο βαθµό 

από τον ίδιο τον Σωκράτη αποτελεί η πνευµατική δύναµη που ταυτίζεται µε τον έρωτα 

µέσα µας:  «ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶµα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν»
463

.  

Αν αποφύγουµε τις ταπεινότερες εκδηλώσεις του και µάθουµε την αληθινή φύση 

του έρωτα, µπορεί να µας ανεβάσει, όπως επεξηγεί ο φιλόσοφος στο Συµπόσιο
464

, από τη 

σφοδρή επιθυµία για ένα συγκεκριµένο σώµα σε µια αισθητική απόλαυση της 

εξωτερικής οµορφιάς γενικά, παραπέρα στην οµορφιά του χαρακτήρα, ακόµη ψηλότερα 

στην πνευµατική οµορφιά των επιστηµών, ωσότου, αν επιµείνουµε ως το τέλος, µας 

παραχωρηθεί η απρόσµενη θέαση της ίδιας της Οµορφιάς, η απόλυτη Ιδέα της,  η οποία 

δεν γίνεται καθόλου αντιληπτή µε τα µάτια του σώµατος, παρά µόνο µε τα µάτια της 

ψυχής ή του νου
465

.  

Σε αυτό το ύψιστο και πραγµατικά θεϊκό επίπεδο, οµορφιά, αρετή και αλήθεια 

ταυτίζονται, και η θέαση αυτής της ανώτερης πραγµατικότητας, λέει ο Πλάτων µε το 

στόµα του Σωκράτη, είναι δυνατή µόνο για τον άνθρωπο που είναι εκ φύσεως 

εραστής466
.  

                                                 
462

 Guthrie 2003: 316-317. 
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 «Έρως είναι η επιθυµία για τοκετό µέσα στην οµορφιά· τοκετό τόσο σωµατικό όσο και ψυχικό» 

(Πλάτωνος Συµπόσιο 206c1-3, 206e5).  
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 Βλ. Πλάτωνος Συµπόσιο 209e-212c και Σαµαράς 2003: 73. 

465
 Ο έρως και ο λόγος έχουν τις ρίζες τους µέσα στην άρρητη αρχή, που ο Πλάτων την ονοµάζει Ιδέα του 

αγαθού και την αναγνωρίζει για αρχή του «είναι» και του «νοείν», της ουσίας και της γνώσης. Η γνώση 

έχει πάντα απέναντί της την ουσία. Το αγαθό όµως είναι εκείνο που γεννάει την ουσία, τη γνώση και τη 

σχέση τους. Η σχέση τους, όµως, χωρίς την έλξη εκείνη που λέγεται έρως είναι αδύνατη. Την έλξη τούτη 

την αιώνια της γνώσης από την ουσία, είναι το αγαθό που την θεµελιώνει. Ο ακοίµητος έρως που πάει 

πάντα να πλησιάσει τη νόηση µε το νοητό, την ουσία, έχει κι αυτός τη ρίζα του µέσα στο έσχατο αγαθό, 

που τα τροφοδοτεί όλα. Βλ. Θεοδωρακόπουλος 2002: 165. 
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 Guthrie 2001: 110-111. 
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Η φιλοσοφία στη ζωή µας πρέπει να συµπεριλαµβάνει τη χρησιµοποίηση της 

λογικής για την κατεύθυνση των επιθυµιών προς άλλες µορφές απόλαυσης, διαφορετικές 

από τις σωµατικές, όπου οι άνθρωποι θα βρίσκουν όχι την απογοήτευση, αλλά την 

ευγενέστερη ολοκλήρωσή τους. Σε αυτή τη διαδικασία οι ερωτικές παρορµήσεις έχουν 

τη θέση τους, γιατί µέσω αυτών έλκεται για πρώτη φορά η ψυχή προς ό,τι είναι ωραίο. Οι 

παρορµήσεις αυτές οδηγούν, φυσικά, πρώτα απ’όλα στο θαυµασµό της σωµατικής 

οµορφιάς, αλλά αν η ακολασία τις καθηλώσει σε αυτό το επίπεδο, η ζωή µας 

ακρωτηριάζεται. 

 

10.2 Η θεωρία της κατηγορικής προσταγής 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι επιχείρησαν να αντιµετωπίσουν τα διάφορα 

ζητήµατα έχοντας, κατά κανόνα, ως γνώµονα το λόγο. 

Σύµφωνα µε τον φιλόσοφο Ντε Καρτ, η ψυχή, εκτός από νόηση περιλαµβάνει και 

βούληση. Έργο του λόγου ή της νόησης είναι η απόκτηση της αλήθειας µέσω της 

σαφήνειας και της ευκρίνειας των εννοιών, ενώ έργο της βούλησης είναι η κατάφαση ή 

άρνηση των πορισµάτων της νόησης. Εν αντιθέσει προς το λόγο που δεσµεύεται από τις 

αυστηρές αρχές της νόησης, η βούληση είναι απεριόριστη467
.  

Αντίθετα, κατά τον Ιmmanuel Kant, ο θεωρητικός λόγος έχει προϊόν τη γνώση, 

ενώ ο πρακτικός λόγος ταυτίζεται µε τη βούληση, και µάλιστα την καθαρή βούληση, 

που βασίζεται µόνο στον εαυτό της και από αυτήν εκπορεύεται η ηθική συµπεριφορά του 

ανθρώπου. Σε αντίθεση, η εµπειρική βούληση υπαγορεύεται από παράγοντες πέραν 

αυτής και ταυτίζεται µε την επιθυµία, την επιδίωξη ή ακόµα και το σκοπό
468

.  

Ο Kant διαχωρίζει ριζικά την ηθική από την ψυχολογία και τη µεταφυσική. 

Συγκεκριµένα, το εµπειρικό τµήµα της Ηθικής µπορεί ειδικότερα να ονοµαστεί πρακτική 

ανθρωπολογία, ενώ το ορθολογικό τµήµα αποτελεί την κατ’ εξοχήν Ηθική (Moral)469. 

Συνεπώς, αυτό που θεµελιώνει τις υποχρεώσεις δεν πρέπει να αναζητηθεί µέσα στη φύση 

των ανθρώπων ή στα εξωτερικά περιστατικά, αλλά µόνο a priori µέσα σε έννοιες της 

καθαρής λογικής. Μολονότι η κατ’ εξοχήν Ηθική έχει ανάγκη την Ανθρωπολογία για την 
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εφαρµογή της πάνω στον άνθρωπο, πρέπει πρώτα να αναπτύσσεται ανεξάρτητα ως 

καθαρή Φιλοσοφία, δηλαδή ως Μεταφυσική
470

. 

Ο Kant ανακαλύπτει µέσα στην καλή θέληση µιαν απόλυτη αξία. Ο ρόλος των 

ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του ανθρώπου, ακόµα και οι αρετές, εξαρτώνται 

πάντα από την ποιότητα της θέλησης471.  

Ο φιλόσοφος διαχωρίζει την ιδιοσυγκρασία ως δηµιούργηµα της φύσης από το 

χαρακτήρα (Charakter), ο οποίος είναι η ικανότητα της θέλησης να προσκολλάται σε 

ορισµένα σταθερά αξιώµατα και να πράττει σύµφωνα µε αυτά. Το εάν είναι χρήσιµη ή 

άκαρπη η καλή θέληση, δεν µπορεί ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει κάτι από αυτήν 

την αξία. Είναι καλή µόνο µε το ότι θέλει, δηλαδή µε το ότι είναι καθ’ εαυτήν καλή472.  

Στην ηθική, λέει ο Kant, η προστακτική δεν µπορεί να είναι υποθετική, να 

εκφράζει, δηλαδή, την πρακτική αναγκαιότητα µιας ενδεχόµενης πράξης ως µέσου για 

κάτι άλλο, το οποίο θέλουµε, ή έστω είναι δυνατόν να θέλουµε, αλλά µόνο κατηγορική, 

να εκφράζει, δηλαδή, την αντικειµενική αναγκαιότητα µιας πράξης, ανεξάρτητα από 

κάθε άλλο σκοπό. Είναι λάθος να θεωρούνται σαν ηθικά βουλησιακά ενεργήµατα, 

πράξεις, όπως, π.χ., τα ένστικτά µας, οι φυσικές κλίσεις µας, οι ορέξεις µας, τα πάθη µας 

ή οι συγκινήσεις µας, γιατί αυτά δεν υπαγορεύονται από τη βούλησή µας αυτή καθ’ 

εαυτή, αλλά πάντοτε από κάτι που βρίσκεται έξω από αυτά
473

.  

Ο Kant διαχωρίζει το υποκειµενικό και αντικειµενικό αξίωµα της θέλησης
474

, 

σύµφωνα µε τα οποία, ο γνώµονας είναι ο πρακτικός κανόνας, σύµφωνα προς τον οποίο 
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ένα υποκείµενο πράττει, ενώ αντίθετα, ο ηθικός νόµος είναι το αξίωµα, σύµφωνα προς το 

οποίο ένα υποκείµενο πρέπει να πράττει.  

Πράγµατι, το ότι η θέληση βρίσκεται πάντα στο «σταυροδρόµι» ανάµεσα στο 

απριορικό αξίωµα και στο αποστεριορικό κίνητρο, αποτελεί εικόνα παρµένη από την 

αρχαιοελληνική µυθολογία: ο Ηρακλής που οφείλει να επιλέξει ανάµεσα στο δρόµο της 

αρετής και στο δρόµο της ηδονής. Ο καθαρός σεβασµός για τον πρακτικό (ηθικό) νόµο 

πρέπει να είναι ο υποκειµενικός γνώµονας που υπερνικά όλες τις ροπές και η 

αναγκαιότητα να πράττουµε έτσι αποτελεί το καθήκον, στο οποίο πρέπει να υποχωρεί 

κάθε άλλο κίνητρο
475

. 

Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, η πράξη καθαυτή και όχι το αποτέλεσµά της κατά το 

µέτρο που µας είναι ευχάριστο
476

. Αυτή η προστακτική είναι κατηγορική, διότι το 

ουσιαστικά καλό της πράξης συνίσταται στο τι σκεπτόµαστε όταν πράττουµε, όποιο και 

αν είναι το αποτέλεσµα και αυτή είναι η προστακτική της ηθικότητας
477

. 

 Η καντιανή προσέγγιση κατατείνει στις εξής αρχές: 

 α. µην χρησιµοποιείς τον άλλον µόνο ως µέσο για την επίτευξη των στόχων σου, 

αλλά και ως σκοπό, 

β. πράττε έτσι ώστε η ρυθµιστική αρχή της βουλήσεώς σου να µπορεί συγχρόνως 

να καταστεί καθολικός νόµος (κατηγορική προσταγή)
478

. 

Ο Kant θεωρεί κριτήριο του ηθικού χαρακτήρα της πράξης το εσωτερικό 

φρόνηµα, δηλαδή το σεβασµό στο καθήκον που υπαγορεύεται από τον ηθικό νόµο που 

είναι αξίωµα του πρακτικού λόγου και κατευθύνει την καθαρή θέληση, και όχι τα 

συναισθήµατα, τις κλίσεις ή τον υπολογισµό
479

. Συνεπώς αυτό που καθιστά µια πράξη 

καλή είναι η πρόθεση πίσω από αυτήν και όχι οι συνέπειές της. Η ηθική του Kant, 

λοιπόν, είναι µια ηθική του καθήκοντος και όχι µια ηθική των συνεπειών. Ηθικό 

πρόσωπο είναι το πρόσωπο που ενεργεί από σωστές προθέσεις. Είµαστε σε θέση να 

ενεργούµε µε αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουµε ελεύθερη βούληση.  
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Η θεµελιώδης αρχή της ηθικής, η κατηγορική προσταγή, είναι απαίτηση της 

λογικής και δεσµεύει όλα τα λογικά όντα. Το τεστ της κατηγορικής προσταγής γίνεται 

βασική αρχή της δίκαιης µεταχείρισης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δίκαιης 

µεταχείρισης είναι ότι δεν µπορεί κάποιος να κάνει µια εξαίρεση για τον εαυτό του. Αν 

το αξίωµα για µια πράξη αυτοαναιρείται όταν γενικευτεί, τότε η πράξη που σκεφτόµαστε 

δεν είναι ηθική
480

. 

Η αρχή του «σεβασµού των προσώπων» κατανοείται κάνοντας µια διάκριση στην 

αρνητική και τη θετική ελευθερία. Η αρνητική ελευθερία είναι ελευθερία από 

εξαναγκασµό και από εξαπάτηση, που αποτελούν άµεση παραβίαση της αυτονοµίας. Το 

να απέχει απλώς κανείς από εξαναγκαστικές ή παραπλανητικές πράξεις δεν είναι αρκετό 

για το σεβασµό της ανθρώπινης υπόστασης ενός προσώπου. Στην αλληλεπίδρασή µας µε 

τους άλλους δεν πρέπει να κάνουµε τίποτα που να µειώνει ή να παρεµποδίζει τη θετική 

ελευθερία τους, που είναι η ελευθερία να αναπτύσσει κανείς τις λογικές και ηθικές 

ικανότητές του
481

. 

Ο Kant αναφέρει: Το ότι η αγαθοεργία είναι καθήκον προκύπτει από το γεγονός ότι 

εφόσον η αγάπη για τον εαυτό µας δεν µπορεί να διαχωριστεί από την ανάγκη µας να µας 

αγαπούν οι άλλοι (να παίρνουµε βοήθεια από αυτούς σε περίπτωση ανάγκης), κάνουµε 

συνεπώς τον εαυτό µας σκοπό για τους άλλους… εποµένως η ευτυχία των άλλων είναι ένας 

σκοπός ο οποίος είναι συγχρόνως καθήκον
482

. 

Ως αυτοπροσδιοριζόµενα υπεύθυνα άτοµα, οι άνθρωποι διαθέτουν ηθική κρίση 

και, σύµφωνα µε τον Kant, το να είναι κανείς ηθικός, σηµαίνει ότι διαθέτει συγχρόνως 

και αξιοπρέπεια. Εποµένως, οι άνθρωποι, ως φορείς ηθικής συµπεριφοράς, καθίστανται 

αυτοµάτως και αντικείµενα άξια σεβασµού. Τα έλλογα όντα ονοµάζονται πρόσωπα: η 

φύση τους τα ξεχωρίζει ως αυτοσκοπούς, δηλαδή ως κάτι που δεν µπορεί ποτέ να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο. Το θεµέλιο, επάνω στο οποίο στηρίζεται η έννοια του 

καθήκοντος, είναι η ιδέα της αξιοπρέπειας κάθε έλλογου όντος. Αυτή η ιδέα συνίσταται 
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στο ότι αυτό το ον ως έλλογο υπακούει µόνο στο νόµο που έχει θέσει αφ’ εαυτού του 

στον εαυτό του
483

.  

Εφόσον ενστερνιστούµε την αρχή της κατηγορικής προσταγής, θα πρέπει να 

απαλλαγούµε από κάθε προσωπική επιδίωξη, από κάθε ψυχολογικό κίνητρο που σκιάζει 

την καθολική αξία του σεβασµού και της αξιοπρέπειας µε την οποία δεν συµβαδίζει µια 

συµπεριφορά, όπως η ηθική και η σεξουαλική παρενόχληση
484

. 
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Κεφάλαιο 11.  Προσεγγίσεις τελολογικής ηθικής 

 

11.1 Ηθικός εγωισµός 

Η αναδροµή σε ένα από τα κυριότερα φιλοσοφικά συστήµατα της Ελληνιστικής 

εποχής, όπως ο επικουρισµός, είναι χαρακτηριστική για τη δηµιουργική κίνηση του 

ηθικού στοχασµού
485

. Η ηθική της ελληνιστικής εποχής επιδίωξε να διασφαλίσει την 

εσωτερική αυτονοµία και «αταραξία» του ανθρώπου από τις εξωτερικές περιστάσεις, 

διδάσκοντας είτε την αποδοχή είτε την αγνόησή τους σε µια προσπάθεια να εξασφαλίσει 

στον άνθρωπο µια απόλυτη ή σχετική ηθική αυτάρκεια µε την ηδονή ή την αρετή486
. 

Σύµφωνα µε τον ηθικό εγωισµό, µια πράξη είναι ηθικά ορθή, εφόσον προάγει σε 

θετικό βαθµό το µακροπρόθεσµο προσωπικό συµφέρον του ατόµου. Συνεπώς, στην 

περίπτωση που καθένας από εµάς εξετάζει την ηθικότητα ή µη της συµπεριφοράς ή των 

πράξεών του, θα πρέπει να αναλογίζεται αν προάγεται ή όχι το ατοµικό του συµφέρον
487

. 

Κατά τον Επίκουρο, ο άνθρωπος έχει µια φυσική οικείωση µε το συναίσθηµα της 

ευχαρίστησης, που η ανάγκη της γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από τον πόνο που προκαλεί η 

απουσία της. Για τούτο «την ηδονήν αρχήν και τέλος [λέγει] είναι του µακαρίως ζην». Η 

ηδονή συνειδητοποιείται ως το πρώτο, «σύµφυτο» και «οικείο» ανθρώπινο αγαθό, 

αφετηρία κάθε επιλογής και αποστροφής και κριτήριο «ηθικής» αξιολόγησης
488

.  

Παρά το γεγονός, όµως, ότι κάθε είδους ευχαρίστηση είναι αγαθό, λόγω της 

φυσικής οικείωσης του ανθρώπου µε την ηδονή, δεν πρέπει κάθε ηδονή να επιδιώκεται, 

αλλά µόνο αυτή που θα έχει καλές συνέπειες. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να 

αποφεύγεται κάθε είδους πόνος, όταν ακολουθείται από µεγαλύτερες και διαρκέστερες 

ευχαριστήσεις
489

. 

Παρά την αναγωγή της ευδαιµονίας στην ηδονή, ο Επίκουρος δίνει στη φρόνηση 

και γενικά στις αρετές, ως µέσα για την επίτευξη της ηδονής, εξέχουσα θέση στο 

σύστηµά του, ώστε τελικά η ευχάριστη ζωή να ανάγεται στο «φρονίµως και καλώς και 
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δικαίως ζην», επειδή πιστεύει ότι αρετή και ευχαρίστηση είναι αχώριστα. Εξαίρει την 

«καταστηµατική» και όχι την «εν κινήσει» ηδονή, την ευχαρίστηση δηλαδή που νιώθει 

κανείς όταν δεν πονά σωµατικά και κυρίως δεν υποφέρει ψυχικά
490

. Βρίσκει περισσότερη 

ευχαρίστηση στις πνευµατικές παρά στις σωµατικές απολαύσεις και υποστηρίζει τη θέση 

ότι σκοπός της ζωής είναι η ευχαρίστηση µε βάση ψυχολογικά και βιολογικά δεδοµένα, 

όχι εντελώς διαφορετικά από τα επιχειρήµατα των ηδονιστών και ωφελιµιστών των 

νεότερων χρόνων
491

.  

Ο Επίκουρος θεωρούσε το σεξ ως µία µη αναγκαία ηδονή που ποτέ δεν πρόσφερε 

πραγµατικό όφελος σε κανέναν. Η ερωτική πράξη από µόνη της δεν έχει τίποτα το 

επιλήψιµο. Όµως πολύ πιο σηµαντική από το σεξ ή τον έρωτα είναι η φιλία, που 

«χορεύει ολόγυρα στην οικουµένη, καλώντας µας να ξυπνήσουµε για χάρη της ευτυχίας» 

(Επικούρου προσφώνησις 52)
492

. 

Ο Επίκουρος, όπως και οι σοφιστές, θεωρεί την αποδοχή αρχών ως συµβιβασµό 

προσώπων έλλογα ενδιαφεροµένων για την επιδίωξη του προσωπικού τους συµφέροντος, 

προσώπων που διαθέτουν την ίδια δύναµη και άγονται για λόγους αµοιβαίας ασφάλειας 

σε αρχές συµπεριφοράς-συµβάσεις κατά τις επιταγές της φρόνησης
493

. 

Σε αρκετούς σύγχρονους φιλοσόφους, εξάλλου, και οπωσδήποτε στον T.Hobbes, 

επισηµαίνεται η ανάγκη της διασφάλισης του ανθρώπου από τους συνανθρώπους του, το 

«θαρρείν εξ ανθρώπων» ως φυσικό αγαθό, αυτονόητη ηθική αρχή, όπως θα λέγαµε 

σήµερα. Και, ευρύτερα, εκτιµάται η συµβολαιοκρατική θεωρία του Επίκουρου για τη 

δικαιοσύνη ως αµοιβαία συµφωνία µεταξύ των ανθρώπων να µην προξενούν βλάβη και 
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να µην υφίστανται βλάβη ο ένας από τον άλλο
494

. Η ηθική του Επίκουρου διατηρεί και 

σήµερα αρκετό φιλοσοφικό ενδιαφέρον. 

Χωρίς να υποβαθµίζεται ο εσωτερικός χαρακτήρας της ηθικής και η σηµασία της 

για την αυτονοµία του προσώπου, στις µέρες µας αναγνωρίζεται η ηθική διάσταση ως 

«ηθικός θεσµός της ζωής», ως ρυθµιστική αρχή όχι µόνο της ιδιωτικής, αλλά και της 

δηµόσιας ζωής. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της κεντρικότητας της έννοιας της 

δικαιοσύνης, παράλληλα µε το αίτηµα εφαρµογής της ηθικής στην καθηµερινή πράξη, 

αποτελούν χαρακτηριστικές τάσεις της πορείας του ηθικού στοχασµού στην εποχή µας. 

Κατά τον µεταγενέστερο John Rawls, η δικαιοσύνη είναι «αµοιβαία συµφωνία 

για συνύπαρξη µε ίσους όρους» (fairness) που καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις 

της ηθικής. Κατά τον Rawls, προβλήµατα δικαιοσύνης αναφύονται, όταν κατά το 

σχεδιασµό µιας κοινωνικής πρακτικής η εµµονή σε δικαιώµατα προκαλεί συγκρούσεις 

και πρέπει να βρεθεί µια «δίκαιη» (fair) ισορροπία. «Το να έχει κανείς µια ηθική» 

συνεπάγεται τουλάχιστον την αναγνώριση αρχών που να εφαρµόζονται αµερόληπτα στη 

συµπεριφορά των ατόµων και να συνιστούν ενδοιασµούς ή περιορισµούς κατά την 

επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος. ∆εν πρόκειται εδώ για τη δικαιοσύνη ως αρετή των 

προσώπων και των πράξεών τους, αλλά για µια από τις αρετές των κοινωνικών θεσµών 

και είναι µέρος ενός περιεκτικού οράµατος της καλής κοινωνίας και µια άποψή της είναι 

«µια έννοια ισότητας»
495

. 

Τόσο στην προσωπική όσο και στη διαπροσωπική, την κοινωνική και την 

οικουµενική διάσταση, όπου δεν κυριαρχεί πάντα η φιλία, µπορεί η δικαιοσύνη να 

συγκεφαλαιώσει, έστω και ελλιπώς αλλά, αποτελεσµατικά την ηθική
496

. Η παρενόχληση 

ως επιµέρους µορφή διάκρισης αποκτά άδικο και ανήθικο υπόβαθρο, καθώς 

αντιστρατεύεται του δικαιώµατος για την αξίωση ίσης και δίκαιης µεταχείρισης. 

 

11.2       Ωφελιµισµός 

Ο ωφελιµισµός είναι κατ’ εξοχήν τελεολογική, συνεπειοκρατική θεωρία που 

αξιολογεί την πράξη από τα αποτελέσµατά της, δηλαδή από τις ευχάριστες ή δυσάρεστες 
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συνέπειές της για το άτοµο και το σύνολο το οποίο θεωρείται άθροισµα ατόµων. 

Πραξιακό κίνητρο εδώ είναι η ηδονή και κριτήριο ηθικής αξιολόγησης η ωφέλεια που 

προκύπτει από την πράξη, ώστε η ηθική υποχρέωση να ανάγεται τελικά σε ψυχολογική 

και κοινωνική αναγκαιότητα
497

.  

Ο νεότερος ωφελιµιστής Mill προέβη, όπως και ο Επίκουρος, σε ποιοτικές 

διακρίσεις ανάµεσα στις ηδονές µε βάση τη συναίνεση των περισσότερων ανθρώπων, 

την ηθική ποιότητα, την κοινωνική χρησιµότητα και τις επιθυµίες, και δίνοντας 

προτεραιότητα στις πνευµατικές και υψηλότερες ηδονές
498

. 

Ο ωφελιµισµός επιλύει το ηθικό πρόβληµα αποδίδοντας απόλυτη αξία στο 

αποτέλεσµα µιας ενέργειας και όχι στα εµπλεκόµενα µέρη, και µε βάση αυτό 

αναγνωρίζει ηθική αξία ή απαξία στις πράξεις των ηθικών όντων. Έτσι, µια πράξη 

µπορεί να θεωρηθεί ηθική εφόσον επιφέρει υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας για κατά το 

δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Σε περίπτωση ανάλυσης κόστους-οφέλους 

υπολογίζονται και συγκρίνονται τόσο το όφελος όσο και η ζηµία που προκύπτουν από 

µια πράξη και, εφόσον προκύψει ότι το όφελος υπερκαλύπτει την πιθανή ζηµία, τότε 

θεωρείται ότι η πράξη αυτή µεγιστοποιεί το κοινό καλό
499

.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του ωφελιµισµού προκύπτει ότι οι κάθε µορφής 

διακρίσεις είναι επιζήµιες για τα άτοµα και για την κοινωνία ως σύνολο, µη συνάδοντας 

µε την αρχή της δηµιουργίας ευτυχίας για µεγαλύτερο αριθµό ατόµων
500

. 

Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, που βασίζεται στην αρχή της µη βλάβης, σύµφωνα 

µε την οποία: οι άνθρωποι µπορούν να πράττουν όπως θέλουν, αρκεί οι πράξεις τους να 

µην βλάπτουν τους άλλους, µόνο αν µια πράξη έχει σαν συνέπεια την πρόκληση 

οποιασδήποτε µορφής βλάβης σε άλλο πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της 

προσβολής του ηθικού ή αξιολογικού του συστήµατος, χωρίς τη συναίνεση του 

προσώπου αυτού, µπορεί να αξιολογηθεί ηθικά και νοµικά και να θεωρηθεί αθέµιτη ή 

και να τιµωρηθεί
501

.  
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11.3 Αρεταϊκή ηθική 

Στην αριστοτελική ηθική η ερώτηση «Πώς θα έπρεπε να ζει κανείς;» 

προσεγγίζεται µέσα από την έννοια του ενάρετου ατόµου. Η έννοια της ορθής 

συµπεριφοράς συλλαµβάνεται, σα να λέγαµε, από µέσα προς τα έξω
502

.  

Η αριστοτελική ηθική εξετάζει προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τον 

χαρακτήρα και αποσκοπεί στο πώς θα κάνει τον άνθρωπο καλύτερο –όχι καλύτερο 

ηθικά, όπως το εννοούµε σήµερα-, δηλαδή πώς θα κάνει να λειτουργήσει καλύτερα το 

«ανθρωπεύεσθαι», το έργο του ανθρώπου, πώς θα παιχθεί αρτιότερα ο ρόλος του και η 

ηθική του έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως µια θεωρία «αυτό-τελείωσης» ή 

«αυτοπραγµάτωσης»503. 

Για τον Αριστοτέλη, το νόηµα και ο χαρακτήρας κάθε πράγµατος στον κόσµο 

πρέπει να αναζητηθεί στο σκοπό της ύπαρξής του
504

. Ο σκοπός του ανθρώπου πρέπει, 

προφανώς, να αναζητηθεί σε εκείνο το µέρος της ψυχής που µπορεί να διαµορφώσει έναν 

κανόνα, δηλαδή στο λόγο και όχι στο µέρος της ψυχής που απλώς ακολουθεί τον κανόνα. 

Ο λόγος, άλλωστε, είναι δύο ειδών θεωρητικός και πρακτικός και από τα δύο αυτά 

υπέρτερο είναι ο πρώτος
505

.  

Ο λόγος αποτελεί την ουσία της ύπαρξής µας, όχι τα συναισθήµατα, οι ορέξεις, οι 

επιθυµίες, τα πάθη ή τα ένστικτα, τα οποία χαρακτηρίζει «συµβεβηκότα» της ύπαρξης, 

δηλαδή δευτερεύοντα γνωρίσµατα
506

. Μόνο η ισορροπία και το µέτρο, που 

επιτυγχάνονται µε το λόγο εξασφαλίζουν την ευτυχία και την αρµονία στην ανθρώπινη 

ζωή (ΗΝ 1119b15-16). 

Σκοπός της ηθικής για τον Σταγειρίτη  δεν είναι η γνώση, αλλά η πράξη507
. Ο 

σκοπός των ανθρώπινων ενεργειών, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ευδαιµονία, την οποία 

ορίζει ως ενέργεια της ψυχής σύµφωνη µε την αρετή (ΗΝ 1098a16-18).  
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∆ραγώνα-Μονάχου 1995: 78. 



 142

«Αν οι αρετές έχουν να κάνουν µε πράξεις και συναισθήµατα και κάθε 

συναίσθηµα και πράξη συνοδεύεται από ηδονή ή λύπη, γι’ αυτό το λόγο, η αρετή έχει να 

κάνει µε τις ηδονές και τις λύπες» (ΗΝ 1104b14-16) και, κατά συνέπεια, συνδέεται και 

µε τα πάθη508
, διότι στα συναισθήµατα και στις πράξεις «υπάρχει η υπερβολή, η έλλειψη 

και το µέσον» (ΗΝ 1106b16-19). 

Τα πάθη, στο βαθµό που συνδέονται µε τη λύπη και την ηδονή, λειτουργούν ως 

κίνητρα πράξεων που επηρεάζουν τις ανθρώπινες ενέργειες και διαµορφώνουν τις 

αποφάσεις. Στο Α΄ βιβλίο της Ρητορικής ο φιλόσοφος εξηγεί ότι τα πάθη 

προσδιορίζονται ηθικά ως απότοκα αντιστοίχων έξεων (1369a15-21) και τα ορίζει ως 

εξής: «ἔστι δὲ τὰ πάθη δι’ ὅσα µεταβάλλοντες διαφέρουσι πρὸς τὰς κρίσεις οἷς ἕπεται 

λύπη καὶ ἡδονή, οἷον ὀργὴ ἔλεος φόβος καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, καὶ τὰ τούτοις ἐναντία» 

(Βιβλίο Β, κεφ.2 , 1378a19-22). 

Αναφέρει ο Αριστοτέλης: «Πρέπει να ορίσουµε ως κριτήριο των ηθικών µας 

έξεων την ηδονή ή τη λύπη, που συνεπάγονται τα έργα µας… Η ηθική αρετή έχει όντως 

να κάνει µε τις ηδονές και τις λύπες. ∆ιότι εξαιτίας της ηδονής κάνουµε ανάρµοστες 

πράξεις και εξαιτίας της λύπης απέχουµε από τις καλές» (1104b5-6, 9-11). «Γι’ αυτό 

πρέπει ο άνθρωπος να διαπαιδαγωγείται από τη νεαρή του ηλικία έτσι ώστε να 

αισθάνεται χαρά ή λύπη για τα πράγµατα που πρέπει. Πραγµατικά αυτή είναι η σωστή 

παιδεία» (ΗΝ 1104b11-14). 

H ηδονή, λοιπόν, αποτελεί κριτήριο για τη διαµόρφωση των έξεων, στις οποίες 

σηµασία έχει η ποιότητα509
. «∆ιότι ούτε ακόλαστος είναι, ούτε πρόστυχος, ούτε 

ακρατής, όποιος κάνει κάτι εξαιτίας µιας οποιαδήποτε ηδονής, αλλά εξαιτίας κάποιας 

αξιόµεµπτης» (ΗΝ 1151b21-22). 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η αντίφαση που διακρίνει το ανθρώπινο είδος, καθώς 

η φύση το εφοδίασε και µε πάθη (άλογον) και µε λογική (λόγον), µπορεί να αρθεί και να 

εξοµαλυνθεί. Τόσο η σωφροσύνη όσο και η ακολασία αφορούν σωµατικές ηδονές, 

ειδικά αυτές της αφής και της γεύσης, οι οποίες µας συνδέουν µε το ζωικό βασίλειο: 
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 Ο Αριστοτέλης µελετάει τα πάθη στα κεφ. 2-11 του Β΄ βιβλίου της Ῥητορικής (1377a30-1388b30). 
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«ανδραπώδεις και θηριώδεις» (ΗΝ 1118a1-3, 1118a23-26, 1148a4-10). Πρωτίστως, 

θεωρεί την υπερβολή ως προς αυτές τις ηδονές ως εντελώς απαράδεκτη (ΗΝ 1118b3-4). 

Η επιθυµία µοιάζει µε την «δολοπλόκα Αφροδίτη» που εξαπατά ακόµα και το νου 

ανθρώπου συνετού (ΗΝ 1149b15-18). Μάλιστα, η ακράτεια510 ως προς την επιθυµία 

είναι πιο άδικη και πιο ατιµωτική από εκείνη του θυµού και έτσι απόλυτη και, κατά 

κάποιον τρόπο, κακία (ΗΝ 1149b18-20).  

 «Τα πράγµατα είναι από τη φύση τους φτιαγµένα έτσι που να καταστρέφονται 

από την έλλειψη ή την υπερβολή» (ΗΝ 1104a13-14). Η υπερβολή ή η έλλειψη 

καταστρέφει τις ηθικές αρετές, ενώ η µεσότητα τις εξασφαλίζει (ΗΝ 1104a25). Η ηθική 

αρετή, λοιπόν, του ανθρώπου συνίσταται στον έλλογο έλεγχο των επιθυµιών, 

κυριαρχώντας στα πάθη και στις ορµές. Η αρετή είναι έξη και σηµαίνει µεσότητα στα 

καλά πράγµατα (ΗΝ 1106b36-1107a8).  

Καµία από τις ηθικές αρετές δεν είναι έµφυτη στους ανθρώπους αλλά τις 

αποκτούµε αφού πρώτα τις ασκήσουµε: «η δ’ηθική εξ έθους περιγίνεται» (ΗΝ 1103a17, 

31-32). Ο άνθρωπος, λοιπόν, γίνεται, δεν γεννιέται ενάρετος. 

Mεταξύ της υστερήσεως στην χαρά της ηδονής και του αντιθέτου της, η ιδανική 

µεσότητα έγκειται στην εγκράτεια, η οποία δεν είναι αρετή, αλλά ένα µείγµα από αρετή 

και κακία (ΗΝ 1128b34-35).  

«Ενώ ο ακρατής πράττει εν γνώσει του άσχηµες πράξεις, υπό το κράτος του 

πάθους του511, εν τούτοις ο εγκρατής, επειδή γνωρίζει ότι οι επιθυµίες του είναι κακές, 

δεν τις ακολουθεί υπό την επήρεια της λογικής (ΗΝ 1145b12-14). Για τον Αριστοτέλη, η 

εγκράτεια διακρίνεται από την αρετή, και είναι εξίσου προβληµατική µε την ακρασία. 

Αν κάποιος χρειάζεται να υπερνικά µια τάση να ενεργήσει διαφορετικά, όταν πείθοντας 

τον εαυτό του να ενεργήσει, όπως απαιτεί η σωφροσύνη ή το θάρρος, τότε δεν 

επιδεικνύει αρετή, αλλά απλή εγκράτεια512.  
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 Ο Αριστοτέλης παροµοιάζει τους ακρατείς µε «κοιµώµενους ή µανιακούς ή µεθυσµένους, οι οποίοι 
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Μεταξύ του εγκρατούς και του σώφρονος υφίσταται διαφορά: Αν και αµφότεροι 

δεν παραβιάζουν τον ορθό λόγο χάριν των σωµατικών ηδονών, εν τούτοις, ο εγκρατής 

διακατέχεται από κακές επιθυµίες, δηλαδή ηδονή για πράγµατα αντίθετα από τη λογική, 

και παρασύρεται από αυτές, ενώ αυτό δεν συµβαίνει µε τον σώφρονα (ΗΝ 1146a9-13, 

1152a1-4). 

Από την άλλη πλευρά, όπως γράφει ο Αριστοτέλης για τη σχέση σώφρονος και 

φρονίµου, «ο σώφρων φεύγει τας ηδονάς. Έτι ο φρόνιµος το άλυπον διώκει, ου το ηδύ», 

δηλαδή, ο σώφρων είναι εκείνος, ο οποίος αποφεύγει τις ηδονές, ενώ ο φρόνιµος 

αποφεύγει την οδύνη, χωρίς να επιδιώκει το ευχάριστο. Εδώ, διακρίνουµε την κατίσχυση 

των διανοητικών έναντι των ηθικών αρετών: H ζωή που είναι προσαρµοσµένη στις 

ηθικές αρετές είναι σε δεύτερη µοίρα ευτυχισµένη, γιατί είναι ανθρώπινης φύσεως (ΗΝ 

1178a9-10)· σηµαίνει, κατά τον φιλόσοφο, την ευηµερία και την αυτάρκεια ζωής. Όµως, 

υπάρχουν και ηδονές, οι οποίες δεν προκαλούν λύπη ή επιθυµία, όπως είναι η θεωρητική 

µελέτη. Αυτές οι ηδονές δεν συνιστούν επιτακτική φυσική ανάγκη (HN 1152b35-

1153a2). 

Γεννιέται επιπλέον και η εξής αµφιβολία: ποιο από τα δύο είναι το κυριότερο 

στην αρετή, η πρόθεση ή οι πράξεις; ∆ιότι η αρετή διαµοιράζεται και στα δύο αυτά. Η 

τελειότητα, λοιπόν, της αρετής έγκειται πράγµατι στη συνύπαρξη και των δύο αυτών 

(ΗΝ 1178a4-1178b2). 

Κατά τον Ross η θεωρία της µεσότητας, αν και παρουσιάζει κάποιες ασάφειες και 

προβλήµατα ως προς την εφαρµογή, είναι απαραίτητη κυρίως για τον ακόλουθο λόγο: 

«Αναγνωρίζει την ανάγκη να επιβληθεί κάποιο σύστηµα, κάποια συµµετρία στις 

πολύµορφες τάσεις που υπάρχουν µέσα µας». Επί της ουσίας δεν υπάρχουν κανόνες στο 

αριστοτελικό ηθικό σύστηµα, ούτε εξισώσεις που οδηγούν σε προβλέψιµα 

αποτελέσµατα. Απλά είναι αναγκαία η προσαρµογή τους στις εκάστοτε συνθήκες, και να 

τις λάβουµε υπ’ όψιν στο σύνολό τους. 

Η µεσότητα διασφαλίζεται, κατά τον Αριστοτέλη, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις:
513

  

(i)   κατά τρόπο κατηγορηµατικό (δει),  

(ii)   σχετικά µε το χρόνο του πάθους (ότε δει),  

                                                 
513

  Βλ. ΗΝ 1095a6-8. 
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(iii) µε τις συνθήκες (εφ’οις δει),  

(ii) µε τα πρόσωπα (προς ους δει),  

(iii) µε το σκοπό (ου ένεκα) και  

(iv) µε τον τρόπο (ως δει).  

Η µεσότητα δεν είναι πάντοτε η ίδια προς ηµάς, αλλά προσαρµόζεται και 

αναζητείται κάθε φορά µέσα στις πολλές και διάφορες συνθήκες και καταστάσεις που 

εκδηλώνεται το πάθος. Είναι εποµένως προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου να 

καθορίσει κάθε φορά το δει για να καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσµα. Κανόνας είναι 

η λογική του φρόνιµου ανθρώπου. 

 

11.4 Σύγχρονες αρεταϊκές προσεγγίσεις 

Στις µέρες µας υπάρχει µια στροφή προς τον αριστοτελισµό και την αρεταϊκή, 

τελολογική ηθική (virtue ethics) που εφαρµόζεται σε πεδία, όπως αυτό της 

εφαρµοσµένης ηθικής. 

Τι σηµαίνει να κατέχει κανείς µια αρετή; 

Η γνώση και η θέληση είναι διακριτές: ο κόσµος, η κύρια σφαίρα άσκησης των 

γνωστικών ικανοτήτων, είναι από µόνος του αντικείµενο καθαρά θεωρητικού 

στοχασµού, ικανό να παρακινήσει κάποιον να ενεργήσει µόνο σε συνδυασµό µε έναν 

επιπρόσθετο παράγοντα, µια κατάσταση βούλησης, που παρέχεται από τον ίδιο
514

. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρει: «η φρόνηση είναι µια αληθής έλλογη πρακτική που 

έχει αντικείµενο τα όσα είναι για τον άνθρωπο αγαθά και κακά» (ΗΝ 1140b4-6), 

αναφέρεται, όπως και η δοξασία, σε όσα ενδέχεται να είναι έτσι κι αλλιώς (ΗΝ 1140b26-

27) και στα πράγµατα που είναι αντικείµενο απόφασης (ΗΝ 1141b8-9). «Η αρετή κάνει 

σωστό τον σκοπό ενός έργου και η φρόνηση καθορίζει τα µέσα που οδηγούν στην 

επίτευξη του σκοπού» (ΗΝ 1144a8-9). 

∆ιευκρινίζει ο φιλόσοφος: «οι πρώτες αρχές των πράξεων είναι ο τελικός 

σκοπός των µέσων που χρησιµοποιούµε για την πραγµατοποίησή τους. Σ’ εκείνον όµως 

που έχει διαφθαρεί από ηδονή ή λύπη, δε γίνεται αµέσως φανερή η πρώτη αρχή της 

πράξης, ούτε ότι πρέπει να επιλέξει τα µέσα για τον τελικό σκοπό, ούτε ότι πρέπει να 
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κάνει τα πάντα γι’ αυτόν, διότι η κακία καταστρέφει την έννοια της πρώτης αρχής» (ΗΝ 

1140b16-19).  

«Σε έναν πρακτικό συλλογισµό η µείζων πρόταση είναι καθολικού κύρους 

γνώµη, ενώ η ελάσσων αναφέρεται στα επί µέρους που εµπίπτουν στη σφαίρα των 

αισθήσεων. Όταν όµως από τις δύο αυτές προκύψει µια τρίτη, τότε πρέπει το 

συµπέρασµα εδώ να το επιβεβαιώσει ο νους, ενώ όταν πρόκειται για πρακτικές 

προτάσεις πρέπει να τις πραγµατοποιήσει αµέσως» (ΗΝ 1147a24-28).  

«Όταν λοιπόν υπάρχει στο νου του ανθρώπου µια καθολικού κύρους πρόταση 

που του απαγορεύει να γεύεται και ταυτόχρονα µια άλλη επίσης καθολικού κύρους ότι 

όλα τα γλυκά πράγµατα είναι ευχάριστα, καθώς επίσης και µια ελάσσονα πρόταση ότι 

αυτό εδώ είναι γλυκό (και αυτή είναι που ενεργοποιείται) και όταν συµβεί παράλληλα να 

έχουµε επιθυµία, τότε παρόλο που η πρώτη µας προτρέπει να αποφεύγουµε αυτό το 

πράγµα, η επιθυµία µας οδηγεί σε αυτό (διότι η επιθυµία θέτει σε κίνηση όλα τα µέρη 

του σώµατος) (ΗΝ 1147a31-35). «∆ιότι η γνώση που θεωρείται ότι είναι παρούσα σε 

περίπτωση εκδήλωσης της ακράτειας δεν είναι κύρια γνώση, όπως δεν είναι και η γνώση 

που άγεται και φέρεται από το πάθος, αλλά γνώση των αισθήσεων» (ΗΝ 1147b15-19). 

Οι ηδονές, λοιπόν, και ειδικότερα οι σωµατικές, εµφανίζονται ως εµπόδιο στην φρόνηση, 

τη διανοητική αρετή, την οποία τόσο πολύ εκτιµά ο Αριστοτέλης. 

Η γνώση της µείζονος, θα µπορούσαν να πουν αυτοί που εκφράζουν αντίρρηση, 

δεν είναι τίποτε άλλο από τη διάθεση της βούλησης που απαιτείται (την αποκαλούµε 

γνώση για να την υιοθετήσουµε και όχι για να υποδηλώσουµε ότι είναι γνήσια 

γνωστική). Αυτό που το ενάρετο άτοµο πράγµατι αντιλαµβάνεται είναι µόνο αυτό που 

διατυπώνεται στην ελάσσονα προκείµενη του συλλογισµού: δηλαδή ένα ξεκάθαρο 

γεγονός σχετικά µε την παρούσα κατάσταση, το οποίο -όπως απαιτεί η αντίρρηση- θα 

ήταν ανίκανο να προκαλέσει την πράξη από µόνο του515. 

O David Wiggins έχει δώσει αυτή την ανάλυση της γενικής µορφής του 

πρακτικού συλλογισµού: Η πρώτη ή µείζων προκείµενη αναφέρει κάτι για το οποίο 

µπορούσε να υπάρχει µια επιθυµία-όρεξις ικανή να µεταδοθεί σε κάποιο πρακτικό 

συµπέρασµα. Η δεύτερη προκείµενη αναφέρεται στην πραγµατωσιµότητα στη 

συγκεκριµένη κατάσταση κατά την οποία εφαρµόζεται ο συλλογισµός αυτού που πρέπει 
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να γίνει αν αναγνωρίσουµε τον ισχυρισµό της µείζονος προκείµενης. Με άλλα λόγια η 

µείζων προκείµενη καθορίζει ένα συγκεκριµένο σκοπό και η ελάσσων ξεχωρίζει κάποια 

πράξη ως µέσο γι’ αυτόν
516

.  

Ο ρόλος που παίζει η µείζων προκείµενη είναι να δώσει το περιεχόµενο µιας 

ορεκτικής ψυχολογικής κατάστασης: κάποιου πράγµατος που θα µπορούσαµε να 

συλλάβουµε πώς προκαλεί την κινητοποιούσα ενέργεια για τις πράξεις που εξηγούνται. 

Η ιδέα του Αριστοτέλη φαίνεται να είναι ότι εκείνο που παίζει ένα ανάλογο ρόλο στην 

εξήγηση των ενάρετων πράξεων είναι η σύλληψη από το ενάρετο άτοµο του είδους της 

ζωής που θα έπρεπε να ζει το ανθρώπινο ον. Η ορεκτική κατάσταση που αναφέρεται 

στην εξήγηση µιας ενάρετης πράξης είναι η όλη σύλληψη του υποκειµένου για το πώς 

ζει, παρά οποιαδήποτε απαίτηση συνέβαινε να υπάρχει
517

. Η ορθολογικότητα της αρετής, 

τότε, δεν είναι αποδείξιµη από µια εξωτερική σκοπιά.  

Η θέση της µη κωδικοποιησιµότητας αποκλείει µια ευθεία προσέγγιση στην 

ερώτηση, της οποίας ο επείγων χαρακτήρας προσδίδει στην ηθική το ενδιαφέρον της. 

Ανάλογα µε την περίπτωση, γνωρίζει κανείς τι να κάνει (αν το γνωρίζει), όχι 

εφαρµόζοντας καθολικές αρχές, αλλά όντας ένα ορισµένο είδος ανθρώπου: αυτό που 

βλέπει τις καταστάσεις µε έναν ορισµένο ξεχωριστό τρόπο
518

. 

Η διάκριση γίνεται κατανοητή αν σταµατήσουµε να υποθέτουµε ότι η κρίση του 

ενάρετου ατόµου είναι στάθµιση λόγων υπέρ και κατά. Η θεώρηση της κατάστασης 

στην οποία καταλήγει εξασκώντας την ευαισθησία του είναι τέτοια, ώστε κάποια όψη 

της κατάστασης να θεωρείται ότι αποτελεί ένα λόγο για να ενεργεί κατά κάποιο τρόπο. 

Αυτός ο λόγος γίνεται αντιληπτός, όχι σα να υπερτερεί ή να υπερισχύει από 

οποιουσδήποτε λόγους για να ενεργεί κατά διαφορετικούς τρόπους, που διαφορετικά θα 

αποτελούνταν από άλλες όψεις της κατάστασης, αλλά να τους αποσιωπά519
. 

Επιπλέον, αν θέλουµε µια γνήσια αρετή να µην παράγει τίποτε άλλο από ορθή 

συµπεριφορά, µια απλή τάση να φέρεται κανείς µε ευγένεια, δεν µπορεί να ταυτισθεί µε 

την αρετή της καλοσύνης. Η κατοχή της αρετής πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο 
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ευαισθησία σε γεγονότα, που αφορούν τα αισθήµατα των άλλων ως λόγο για να 

ενεργούµε κατά ορισµένους τρόπους, αλλά επίσης ευαισθησία σε γεγονότα που αφορούν 

δικαιώµατα ως λόγους για να ενεργούµε µε ορισµένους τρόπους. Και όταν υφίστανται 

περιστάσεις και των δύο ειδών και η περίσταση του δευτέρου είδους είναι αυτή, 

σύµφωνα µε την οποία θα έπρεπε να ενεργήσει κανείς, ο κάτοχος της αρετής της 

καλοσύνης πρέπει να είναι ικανός να καταλάβει ότι έτσι συµβαίνει
520

. 

Ο Αριστοτέλης είναι σαφής ότι οι πολυπλοκότητες των συγκεκριµένων 

περιπτώσεων τις καθιστούν αδύναµες να συλληφθούν µε οποιονδήποτε από τους 

καλύτερους υφιστάµενους κανόνες. Εποµένως, δεν πρέπει να επιδιώκουµε εκείνον το 

βαθµό ακρίβειας, τον οποίο ένας συγκεκριµένος τοµέας ή περιοχή µπορεί να µην είναι 

ικανός να παράσχει. Εκείνο που απαιτείται είναι η παράλληλη χρήση µιας ηθικής των 

αρετών η οποία δίνει προτεραιότητα στο χαρακτήρα του υποκειµένου παρά στην 

ορθότητα της πράξης. ∆εν είναι απλώς πιο ρεαλιστική στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζει µια διληµµατική περίπτωση, δεν µας παρέχει απλώς απαντήσεις που είναι 

πιο ευαισθητοποιηµένες και φαντασιακά πιο αναπτυγµένες, αλλά κυρίως βελτιώνει και 

εµπλουτίζει την ηθική µας προσέγγιση, τουλάχιστον στην Εφαρµοσµένη Ηθική
521

. 

Aπό την άποψη της αρετολογίας θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα είδη των 

χαρακτηριστικών τα οποία µπορούµε να καλλιεργήσουµε στο χαρακτήρα µας είναι 

ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που µπορούν να µας οδηγήσουν στο να επιθυµούµε να 

επιτελέσουµε αυτά τα είδη των πράξεων που οι υποστηρικτές της δεοντολογίας και της 

ηθικής των συνεπειών ισχυρίζονται ότι πρέπει να επιτελέσουµε. Αυτό µπορεί να 

οδηγήσει σε µια ακόµα περισσότερο εµπνευσµένη ηθική πράξη, γιατί είναι µια πράξη 

κατά την οποία επιδιώκουµε να καλλιεργήσουµε την αναζήτηση και αγάπη µας για το 

αγαθό στα εσώτερα του είναι µας. Αυτό φανερώνει και το ότι η αρετολογία απευθύνεται 

στη δοµή της εσώτερής µας οντότητας και σηµαίνει ότι οι διάφορες προσεγγίσεις της 

ηθικής περί των αρετών µπορεί να θεωρηθούν σαν πνευµατικά µονοπάτια. 
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Κεφάλαιο 12.   Η αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

 

 

                      Για να εξέλθουµε από το υπάρχει πρέπει όχι να θέσουµε, αλλά να καθ-αιρέσουµε    

τον εαυτό µας. Αυτή η καθαίρεση της  κυριαρχίας που επιχειρεί το Εγώ, είναι η κοινωνική σχέση µε 

τους άλλους, η αν-ιδιο-τελής σχέση (des-inter-essee, δηλαδή έξοδος από το είναι), που οικοδοµείται στη 

θεώρηση της ευθύνης  για τους άλλους (το είναι-για-τον-άλλον)…
522

 

 

 

Η παρουσία πληθώρας φιλοσοφικών, και όχι µόνο, προτάσεων δεν θα πρέπει να 

εκλαµβάνεται ως δείγµα αδυναµίας ή αποτυχίας. Θα πρέπει να συνδέεται µε τον 

πλουραλισµό, τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και λιγότερο µε το σχετικισµό ή τον 

σκεπτικισµό. Η φύση κάποιων προβληµάτων δεν αφήνει περιθώρια για µονόπλευρες 

θεωρήσεις. Σύνθετα προβλήµατα ζητούν σύνθετες λύσεις. Με αυτό το σκεπτικό, µπορεί 

κάποιος να προχωρήσει σε µια σύνθεση των παραδοσιακών φιλοσοφιών, εξετάζοντας 

παράλληλα µε τα κίνητρα και τα αποτελέσµατα της πράξης
523

. 

Ενώ κεντρική έννοια της παραδοσιακής ηθικής υπήρξε το καθήκον, η ηθική 

υποχρέωση, στην εποχή µας αρχίζει να κερδίζει έδαφος µια ηθική που βασίζεται στα 

δικαιώµατα σε διάφορες παραλλαγές, µε βασικές αναφορές στην αρχαία ελληνική 

ηθική. ∆εν βλέπει την ηθικότητα µόνο ή κυρίως ως αυτοπεριορισµό και καταστολή των 

ανθρώπινων φυσικών τάσεων, όπως σε µεγάλο βαθµό η κλασική δεοντολογία, αλλά και 

ως ευόδωση και πραγµάτωσή τους, µε κάλυψη βασικών συµφερόντων, αναγκών και 

µετα-αναγκών, προσεγγίζοντας έτσι και τις θεωρίες αυτοσυντήρησης και 

αυτοπραγµάτωσης, και ως ένα σηµείο, ίσως, και κάποιες µη ανασταλτικές ατοµικών 

επιδιώξεων τελολογικές θεωρίες
524

.  

Μια ηθική µε βάση τα δικαιώµατα και όχι τα καθήκοντα ή τους σκοπούς έχει 

κυρίως συµβολαιοκρατικό χαρακτήρα. Και  µε την κοινή αποδοχή που συνεπάγεται η 

θεσµοθέτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στον αιώνα µας διασφαλίζεται το αίτηµα 
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της αντικειµενικότητας, έστω ως διυποκειµενικότητας, µε βάση µια αµοιβαία 

συµφωνία ελεύθερων και ηθικά και τυπικά ίσων έλλογων υποκειµένων· πολύ 

περισσότερο, γιατί τα δικαιώµατα συνεπάγονται αρκετά συσχετικά καθήκοντα. Από τις 

ηθικές αρετές δίνεται έµφαση στη δικαιοσύνη, που σήµερα βρίσκεται στο προσκήνιο της 

ηθικής και τείνει να καλύψει σε µεγάλη έκταση την ηθικότητα ως αρχή κατανοµής 

δικαιωµάτων και καθηκόντων
525

. 

Εφόσον δεχθούµε την «κανονιστική δοµή της ανθρώπινης πράξης», τη φύση του 

ανθρώπου ή την κοινωνική πραγµατικότητα ως πηγές των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

προσυπογράψουµε την άποψη ότι η ηθική έχει κοινωνική βάση και ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα αποτελούν ένα ελάχιστο καθολικό γνώµονα µιας στρατηγικής επιβίωσης, 

είµαστε πρόθυµοι να αποδεχθούµε την αξίωση ότι το να αναζητούµε τα θεµέλια της 

ηθικής ανάγεται στο να αναζητούµε τα θεµέλια των ανθρώπινων δικαιωµάτων
526

. 

 

12.1 Ατοµικό και συλλογικό επίπεδο 

Για τον Αριστοτέλη, το επίπεδο πολιτιστικής ανάπτυξης του κράτους εξαρτάται 

από το κατά πόσο εκείνοι που έχουν το δικαίωµα του πολίτη έχουν και ευγενικό 

φρόνηµα. Τρεις παράγοντες συµβάλλουν στη θεµελίωση τέτοιου φρονήµατος: φυσικές 

προδιαθέσεις, εθισµός και µάθηση527
.  

Το βασικό διανόηµα του φιλοσόφου ήταν: διόρθωσε τους χαρακτήρες των 

ανθρώπων και θα συµβάλλεις περισσότερο στο καλό του κράτους, παρά µέσα από 

οποιαδήποτε µεταρρύθµιση των θεσµών
528

.  

Κατά τον Αριστοτέλη, η κρατική ηθική έχει τους ίδιους κανόνες µε την ατοµική 

ηθική. Όπως το δίκαιο ή άλλο θεσµικό σύστηµα, έτσι και το ηθικό εδράζεται στην 

αντίληψη της έννοµης και εύτακτης συγκρότησης της ανθρώπινης πολιτείας, 

εξαλείφοντας τις προϋποθέσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και 

ευρυθµία
529

. «Γι’ αυτό και η εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από το σώµα, να περνά στις 
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ορέξεις και να ασχολείται, στο τέλος, µε το νου. Η καλλιέργεια του σώµατος θα γίνεται 

για χάρη της ψυχής, και των επιθυµιών για χάρη του νου. Η µέριµνα του νοµοθέτη για τη 

νέα γενιά πρέπει να αρχίζει πριν και από τη γέννησή της»
530

.  

Η φιλοσοφία χρειάζεται τη βοήθεια της παιδείας. Οι εστίες της παιδείας πρέπει να 

αποτελέσουν κοινότητες-πρότυπα σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 

ιδιαιτεροτήτων των ατόµων και της ανοχής των προσωπικών πεποιθήσεων
531

. Μια 

ολοκληρωµένη και ικανοποιητική φιλοσοφία της ζωής πρέπει να λαµβάνει εξίσου υπόψη 

της το συναίσθηµα και τη λογική, µια και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της 

ανθρώπινης φύσης. Η παιδεία δεν συνίσταται στην καλλιέργεια του πνεύµατος και στην 

παραµέληση όλων των υπολοίπων. Η απλή µόρφωση δεν έκανε πάντα όλους τους 

µορφωµένους ανθρώπους χρηστούς
532

.  

Η συστηµατική εκπαίδευση που υπερασπίζονταν οι αρχαίοι Έλληνες απέβλεπε 

στο να δηµιουργήσει χαρακτήρα που αντλούσε το υλικό της από τη φιλοσοφία, την ηθική 

και την ιστορία, προκειµένου να στηρίξει τη διδασκαλία της και το συνδύαζε µε το είδος 

εκείνο της πειθαρχίας και της άµιλλας που είναι αποτέλεσµα της φυσικής άσκησης στους 

χώρους άθλησης. Σε αυτήν την παιδεία ο χαρακτήρας έχει σηµασία
533

. 

Χρειάζεται, λοιπόν, συνειδητοποίηση του προβλήµατος και. αλλαγή στον τρόπο 

θεώρησης των πραγµάτων, δηλαδή στον τρόπο βίωσης του κόσµου, µέσω της 

εσωτερικής αλλαγής του καθενός, που θα επιφέρει και την αλλαγή της σχέσης µας µε 

τους άλλους. Οι κατάλληλες συνθήκες συνδέονται µε την αυτοβελτίωση, την ικανότητα 

του ανθρώπου για καλυτέρευση µέσω της εσωτερικής καλλιέργειας και µας οδηγούν στις 

αριστοτελικές θέσεις σχετικά µε το χαρακτήρα, την αρετή, το έθος που γίνεται ήθος 

µέσω εξάσκησης, το µέτρο.  

Έχουν πλέον ωριµάσει οι συνθήκες, ώστε να συνειδητοποιήσουµε πως το πιο 

σηµαντικό συµβόλαιο που οφείλει να συνάψει ένας πολίτης, χρονικά πρότερα από 

οποιοδήποτε άλλο συµβόλαιο, είναι εκείνο έναντι του ιδίου του εαυτού του, 

εξασφαλίζοντας µια συνεπή στάση σκέψης και δράσης, κοινωνικά δίκαιη και πολιτικά 
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υπεύθυνη. ∆εν δυνάµεθα να εγείρουµε ηθικές αξιώσεις κοινωνικού χαρακτήρα από 

πρόσωπα που δεν έχουν ήδη διαµορφώσει µια συνεπή στάση συµπεριφοράς ως χρέος 

απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Το σύγχρονο στοίχηµα θα πρέπει να αφορά στη 

διαµόρφωση µιας συλλογικής αντίληψης ικανής να θέσει την υπευθυνότητα και τη 

συνεπή στάση ζωής στην κορυφή του αξιολογικού µας συστήµατος534. 

Με την αναγνώριση της ηθικής ισότητας όλων των ανθρώπων, µε την εναρµόνιση 

της αρνητικής ελευθερίας, παρά την προτεραιότητά της, µε τη θετική, µε τη δυνατότητα 

πληρέστερης ενηµέρωσης και πιο ενεργού συµµετοχής στα κοινά, το πεδίο για µια 

αυθεντική επικοινωνία είναι πιο ανοικτό από ποτέ
535

. 

Αν απλώς είµαστε σε θέση να καταγράψουµε τις αντιδράσεις των συνανθρώπων 

µας και να καταλάβουµε πότε ξεπερνάµε τα όριά τους, αν κατανοούµε άµεσες και 

έµµεσες αντιδράσεις και συµµορφωνόµαστε µε αυτές, τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος 

να διαπράξουµε οποιαδήποτε παρενόχληση. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε το 

διαφορετικό, να αποδεχθούµε τον άλλο µε τη διαφορετικότητά του, να χειριζόµαστε τον 

άλλον όχι ως θύµα προς κατάκτηση και εξουσιασµό, αλλά ως «καθρέφτη» του εαυτού 

µας. Η λέξη –κλειδί είναι «αυτοσεβασµός και σεβασµός στους άλλους». 

 

12.2 Επιχειρησιακή ηθική 

Το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας δεν τίθεται στην ίδια 

βάση στο µεγαλύτερο µέρος του κόσµου και, στην ουσία, ακόµη και στις περισσότερο 

βιοµηχανοποιηµένες και ανεπτυγµένες χώρες υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις
536

.  

Καθώς το λεγόµενο παραδοσιακό µοντέλο, κατά το οποίο ο δηµόσιος χώρος 

ανήκει στην ανδρική σφαίρα δράσης και ο ιδιωτικός στη γυναικεία, αντίστοιχα, υποχωρεί 

σε γενικές γραµµές, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν η υποχώρηση αυτή υποδεικνύει 

άλλα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζονται νέα ή όχι όρια αντοχής και ανοχής από 

την κοινωνία για το υπό εξέταση φαινόµενο
537

. 
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Παρόλο που το εργατικό δικαίωµα της απασχόλησης χωρίς διακρίσεις είναι πια 

νοµικά κατοχυρωµένο, η ουσία είναι η ύπαρξη κατάλληλης επιχειρηµατικής 

δεοντολογίας που να επιβάλλει εκ των έσω τις κατάλληλες ρυθµίσεις
538

. 

Η αντιµετώπιση ενός φαινοµένου προϋποθέτει, κατά κύριο λόγο, την ανάπτυξη 

πολιτικών πρόληψης, οι οποίες προκειµένου να είναι αποτελεσµατικές στο χωροχρόνο, 

θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα πραγµατικό και ειλικρινές ενδιαφέρον της Πολιτείας 

για την άµβλυνση των ανισοτήτων και την καθιέρωση της ισότητας των φύλων σε όλους 

τους τοµείς
539

. 

Οι πρόσφατες προσεγγίσεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

στρατηγικών πρόληψης και αντιµετώπισης εστιάζονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και 

των σχέσεων µεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών. Πρόκειται για εταιρικές πολιτικές 

πρόληψης που αναφέρονται σε πρακτικές όψεις της καθηµερινότητας της εργασίας. Το 

κέντρο βάρους για την πρόληψη τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη µετατοπίζεται 

από ευθύνη της πολιτείας ή του κράτους και γίνεται ευθύνη των επιχειρήσεων και των 

εργοδοτών. Στο επίπεδο της πολιτείας, η θεσµοθέτηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

στο χώρο εργασίας εκλαµβάνεται ως εκπληρωθείσα υποχρέωση, µέσα από τη νοµική 

ρύθµιση του ζητήµατος, είτε αστική είτε ποινική. Στο εργασιακό επίπεδο, οι επιχειρήσεις 

είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή πρακτικών και πολιτικών πρόληψης του 

φαινοµένου
540

. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση ενός οργανισµού απέναντι στα φαινόµενα 

σεξουαλικής παρενόχλησης, οφείλει, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, να είναι 

πολύπλευρη και να περιλαµβάνει πλήθος παρεµβατικών στρατηγικών, ικανών να 

απαντήσουν σε κάθε µορφή βίας. Υπό αυτήν την έννοια, η διαµόρφωση µιας 

προληπτικής πολιτικής θα πρέπει:
541

 

(i) να διερευνά τα αίτια εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς και όχι µόνο τις 

συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς, 
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(ii) να είναι στοχευµένη, διότι δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τον ίδιο τρόπο 

κάθε µορφή βίας, 

(iii)  να περιλαµβάνει πολλαπλούς τύπους αντίδρασης, 

(iv)  να είναι άµεση και ενεργοποιεί τους µηχανισµούς της αντανακλαστικά, 

(v)  να είναι µακροχρόνια και να περιλαµβάνει σύστηµα µεταπαρακολούθησης 

(follow up), καθώς οι ίδιες οι συνέπειες της βίας έχουν µακροχρόνιο χαρακτήρα. 

Πρέπει να υλοποιηθούν γενικές βελτιώσεις στο ψυχοκοινωνικό εργασιακό 

περιβάλλον και ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας µε πρότυπα και αξίες που δεν 

επιτρέπουν τη σεξουαλική παρενόχληση
542

. Όλοι οι εργαζοµένοι και, βέβαια, ειδικά τα 

ανώτερα στελέχη και οι εργοδότες ευθύνονται για την εύρυθµη λειτουργία ενός χώρου 

εργασίας. Κατ’ επέκταση, έχουν ευθύνη για τον συνάνθρωπο και πρέπει να επεµβαίνουν 

στην περίπτωση που κάποιος συνάδελφος υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση
543

. 

Γενικά, αν τα ακόλουθα σηµεία διατυπωθούν και εφαρµοσθούν, µπορούν να 

καλύψουν τις πλείστες των περιπτώσεων, όταν το ζητούµενο είναι ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης χωρίς παρενοχλήσεις εργαζοµένων: 544 

(i)  σύντοµη εισαγωγική διατύπωση που θα αναφέρει ότι ο οργανισµός ακολουθεί 

πολιτική ίσων ευκαιριών απασχόλησης χωρίς παρενοχλήσεις των εργαζοµένων και ότι 

αυτή αφορά όχι µόνο τους εργαζόµενους σε αυτόν αλλά και όσους κάνουν αίτηση για 

εργασία, όπως και κάθε τρίτο πρόσωπο (προµηθευτές, συµβούλους ή πελάτες), 

(ii)  αναφορά στους ορισµούς που χρησιµοποιούνται και επεξηγήσεις αυτών µε 

παραδείγµατα, 

(iii)  ανάπτυξη της διαδικασίας παραπόνων, όταν τίθεται θέµα παραβίασης της 

αρχής των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση των εργαζοµένων ή της αρχής 

παρενοχλήσεως των εργαζοµένων, 

(iv)  διαβεβαίωση για γρήγορη λύση του προβλήµατος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να µη δηµοσιεύεται η ταυτότητα του παθόντος, 
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(v) ύπαρξη και επιβολή πειθαρχικών µέτρων στις περιπτώσεις παράβασης της 

αρχής των ίσων ευκαιριών ή παρενόχλησης των εργαζοµένων, 

(vi) απαγόρευση της αντεκδίκησης και αναφορά στις πειθαρχικές επιπτώσεις σε 

περίπτωση αντεκδίκησης. 

Η κινητήρια δύναµη της εποχής µας είναι η επιχείρηση. Οι στόχοι της 

αναπτύσσονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καιρών, της ωριµότητας των λαών και 

των τοπικών νοµικών πλαισίων. Αν η επιχείρηση συνειδητοποιήσει τον όχι µόνο 

οικονοµικό λόγο ύπαρξής της, αν προτάξει την φιλοσοφία και την ηθική και αν συντάξει 

µε σύνεση τον κώδικα εταιρικής της διακυβέρνησης, ίσως οι άνθρωποι να αποφύγουν 

µελλοντικές παγκόσµιες οικονοµικές και κοινωνικές κρίσεις545. 
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Συµπεράσµατα 

 

Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή η προσαρµογή στους όρους που 

επέβαλε η κοινωνική ζωή, συνάντησε δύο φυσικά εµπόδια: τον εγωισµό και την 

επιθετικότητά του. 

Με τη δηµιουργία των κοινωνικών σχηµατισµών έγινε αναγκαίο να καταβάλλεται 

από µέρους της κοινωνίας ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε το άτοµο να συγκρατεί αυτές τις 

φυσικές τάσεις του, που χαρακτηρίζονται «εγκλήµατα», δηλαδή να φέρεται ως κοινωνικό 

ον, µε άλλα λόγια, αντίθετα προς τη φύση του. Και εδώ γεννιέται η τραγική σύγκρουση 

του ανθρώπου µε τον εαυτό του, του «φυσικού» ανθρώπου που είναι µε το κοινωνικό 

άτοµο που «πρέπει» να είναι. 

Η σεξουαλική παρενόχληση ως συµπεριφορά µπορεί να ερµηνευθεί 

ποικιλοτρόπως: ως νόσηµα, ως δεσπόζον πάθος, ως «θανάσιµο αµάρτηµα», ως µια 

«ηθική αναπηρία» που κουβαλούµε στο γενετικό υλικό µας, ως µια «µάστιγα» της 

σύγχρονης ευάλωτης κοινωνίας του 21ου αιώνα. 

Κανένα γεγονός από µόνο του, και καµία πράξη, δεν είναι καλό ή κακό. Γίνεται 

ηθικά ενδιαφέρον αν η συγκεκριµένη πράξη, προσκρούει σε κάποια µεγάλη αρχή που 

έχουµε υιοθετήσει και αποδεχτεί και θεωρούµε ότι παραβιάζεται ως συνέπεια της πράξης 

αυτής. Αν, λοιπόν, ως πρόθεση και συνέπεια της πράξης είναι να προκληθεί (µη 

συναινετική) βλάβη, ή να προσβληθεί (χωρίς συναίνεση) το ηθικό – αξιολογικό σύστηµα 

του άλλου ή των άλλων που συµµετέχουν σε αυτή, τότε ενέχεται θέµα αποτίµησης τόσο 

των προθέσεων όσο και του αποτελέσµατος. Η πρόκληση βλάβης, όπως και η 

προσβολή ηθικών αξιών οποιουδήποτε ηθικού συστήµατος, είναι αθέµιτη και 

αποδοκιµαστέα, άσχετα µε τις σεξουαλικές µας προτιµήσεις
546

. 

Οι µεταβλητές του χώρου και του χρόνου, εντός των οποίων µια συµπεριφορά 

εκλαµβάνεται ως σεξουαλική παρενόχληση, καθώς επίσης και το στοιχείο της 

ταυτότητας των προσώπων που εµπλέκονται σε αυτή, τόσο µε την κοινωνική (κοινωνική 

τάξη), όσο και µε την ατοµική (προσωπικότητα) τους διάσταση, υποδεικνύουν τα 

κριτήρια εκείνα, βάσει των οποίων καθορίζονται τα όρια ανοχής κάθε κοινωνίας 
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αναφορικά µε τον όρο σεξουαλική παρενόχληση. Ο τρόπος µε τον οποίο κάθε κοινωνία 

τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή αντιµετωπίζει και ορίζει την προστασία της 

σεξουαλικής αξιοπρέπειας ως δικαίωµα προσδιορίζει και το περιεχόµενο της 

σεξουαλικής παρενόχλησης. Άλλωστε το νόηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης 

συνίσταται ακριβώς στη παραβίαση της παραπάνω έννοιας.  

Οι κοινωνικές δοµές και οι σύµφωνα µε αυτές διαµορφωµένες αξίες και οι 

κώδικες συµπεριφοράς επιβάλλουν τα όρια της σεξουαλικής ελευθερίας, υποδεικνύουν 

την έννοια της σεξουαλικής αξιοπρέπειας και προσδιορίζουν το εύρος των 

παρεκκλίσεων.  

Μπορούµε να ορίσουµε ως «πραγµατικό έγκληµα» κάθε εκδήλωση ανθρώπινης 

δράσης, η οποία είναι επικίνδυνα αντικοινωνική. Έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις 

για να γίνει συνείδηση ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι παραπάνω από ένα 

απλό και δεδοµένο θέµα και δεν συνιστά ένα µέγεθος µετρήσιµο, αλλά µια ρευστή 

πρακτική και πραγµατικότητα. Μπορεί να εµφανιστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον του 

κοινωνικού βίου και είναι κατά βάση µια εγκληµατική συµπεριφορά, η ουσιαστική 

απαξία της οποίας θα πρέπει να αναζητηθεί στην προσβολή της προσωπικής 

αξιοπρέπειας και ελευθερίας του ατόµου στην ειδική έκφρασή της που µπορεί να 

αποδοθεί µε τον όρο «γενετήσια ελευθερία». 

Η σεξουαλική παρενόχληση δεν παραβιάζει, στο πλαίσιο της σηµερινής 

κοινωνίας, µόνο κάποιους κυρίαρχους κανόνες ηθικής ή την ιδέα που έχει ο µέσος 

άνθρωπος για την ηθικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Η σεξουαλική παρενόχληση, 

ειδικά στην εργασία, ως ανεπιθύµητη καταπιεστική και εκβιαστική συµπεριφορά, 

συνιστά µια διάκριση λόγω φύλου, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και 

υποβιβάζει τον εργαζόµενο σε σεξουαλικό αντικείµενο, ακριβώς επειδή, κατά τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο, το θύµα εξαρτάται από τον δράστη547.  

Η νοµική ρύθµιση αναφορικά µε το ζήτηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης 

συνηγορεί µε το γεγονός αφενός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωµα, βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δηµοκρατικής χώρας και βασική 

συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής και αφετέρου ότι οι 

ανήλικοι αποτελούν ιδιαίτερη οµάδα, η οποία είναι περισσότερο ευάλωτη στην άσκηση 
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βίας σε όλες τις µορφές της και θεωρείται πλέον αναγκαίο οι δηµόσιες παρεµβάσεις να 

θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα αυτήν την κατηγορία θυµάτων.  

Τα εγκλήµατα δεν είναι δυνατόν να τα δικαιολογούµε, διότι έτσι θα τα 

τοποθετούσαµε πέραν της ∆ικαιοσύνης. Άλλωστε, η ελευθερία στην προσβολή συνιστά η 

ίδια προσβολή στις κατακτήσεις του σύγχρονου νοµικού πολιτισµού µας548. Στην ειδική 

περίπτωση της σεξουαλικής παρενόχλησης, η ποινικοποίηση διαφόρων συµπεριφορών 

δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως πανάκεια του προβλήµατος, αλλά ως ένα εργαλείο που 

παρέχει το νοµικό µας σύστηµα για την κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη προστασία 

ορισµένων δικαιωµάτων. Άλλωστε, όπως σωστά έχει ήδη επισηµανθεί, η σεξουαλική 

παρενόχληση και η σεξουαλική ελευθερία συνιστούν δύο µεγέθη αντιστρόφως ανάλογα: 

όσο διευρύνεται το πεδίο της πρώτης συρρικνώνεται η έκταση της δεύτερης
549

. 

Η σχετική οµοφωνία που έχει επιτευχθεί από την πολιτισµένη ανθρωπότητα 

σχετικά µε το σεβασµό στα θεµελιώδη ηθικά δικαιώµατα του ανθρώπου -ως 

δεοντολογική αρχή που δεν παραβλέπει τις προσωπικές κλίσεις και τα συναισθήµατα και 

θεωρεί απαραβίαστη την ανθρώπινη αυτονοµία- µπορεί να αποτελέσει µια καλή 

αφετηρία επαναθεµελίωσης της ηθικής. Ο σεβασµός στα δικαιώµατα µπορεί ίσως να 

θεωρηθεί ως η άλλη, πιο ανθρώπινη και λιγότερο ετερονοµική όψη της ηθικής 

υποχρέωσης
550

. 

Υπάρχουν πάντα στη ζωή µας κάποιες σιωπηρές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι 

απαραίτητες προκειµένου οι ανθρώπινες εκδηλώσεις να έχουν νόηµα και να µπορούν να 

σταθούν στο πλαίσιο του πολιτισµού. Αν για κάποιο λόγο αµφισβητηθούν αυτές οι 

σιωπηρές προϋποθέσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς, καταρρέουν αυτόµατα και οι 

αντίστοιχες προς αυτές ανθρώπινες εκδηλώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ιδεών, ο 

Wittgenstain θεωρεί ως τη σιωπηρή προϋπόθεση κάθε ηθικής εκδήλωσης από καταβολή 

κόσµου τη λογική φύση του ανθρώπου551.  

Η βασικότερη διαφορά των ανθρώπων από τα ζώα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν 

άφθονες επιλογές τρόπου ζωής, µπορούν να είναι ηθικά πρόσωπα και η συµπεριφορά 
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τους να είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την αξία τους και µε την αξία που αναγνωρίζουν 

σε άλλα ανθρώπινα όντα. Η αξιολόγηση που δίνουµε στα πράγµατα είναι καθοριστικός 

παράγοντας της συµπεριφοράς και της στάσης µας προς αυτά. Γιατί η ηθική είναι 

απαραίτητη εκεί όπου δεν υπάρχουν κανόνες και προηγείται των νόµων. 

Η µοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του και είναι καθοριστική η 

διαµόρφωσή του µέσω της ηθικής παιδείας. 
Στον σύγχρονο πολιτισµό κυριαρχεί η ηθική ρευστότητα και η αµφισβήτηση, 

γεγονός που αντιµετωπίζεται αρνητικά ως σηµάδι ηθικού εκφυλισµού και όχι θετικά σαν 

υγιές φαινόµενο, σαν εκδήλωση διανοητικής ωριµότητας του ανθρώπου. Η διαφωνία, η 

ρευστότητα, η αµφιβολία ή η αµφισβήτηση δεν είναι απλώς µια ιδιοτροπία ή σηµάδι των 

καιρών, αλλά είναι προέκταση, αντανάκλαση της λογικής συµπεριφοράς των ανθρώπων. 

Το γλωσσικό παιχνίδι της ηθικής αξιολόγησης των προσώπων και των πράξεών τους 

εξακολουθεί να παίζεται. Εκείνο που άλλαξε είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτό 

παίζεται, έγιναν πνευµατικά ωριµότερες από ό, τι ήταν στο παρελθόν
552

.  

Τέλος µένει ένα ζήτηµα: Ο άνθρωπος ως άνθρωπος τι λόγο και τι ρόλο έχει µέσα 

σε όλη αυτή την υπόθεση της πραγµατικότητας, της φύσης, της ιστορίας και του 

κοσµικού γίγνεσθαι; Στο µη αναγώγιµο επίπεδο της ανθρώπινης ουσίας εµφανίζεται το 

δυσβάστακτο φορτίο της ελευθερίας και της αποδέσµευσης από κάθε προκαθορισµό-

νοµικισµό, επιστηµονικό ή θρησκευτικό ή όποιον άλλο. Ίσως η αδυσώπητη µοίρα του 

ανθρώπου είναι το να σύρει όλον τον κόσµο πέραν του νόµου και πέραν της 

φυσιοκρατικής εκδοχής της φυσικής πραγµατικότητας στην φυσική περιοχή του φυσικού 

ανθρώπου, στην ελευθερία.  

Ο «µετέωρος άνθρωπος» υποπτεύεται ήδη ότι µόνο ένας κόσµος που ξεκινά από 

αυτόν και καταλήγει στον «άλλο» –τους άλλους «µετέωρους ανθρώπους»-έχει κάποια 

λογική υπάρξεως ή δυνατότητα να επιβιώσει. Αυτή είναι η προσωπική ευθύνη, αλλά και 

η χάρις του: «τον µετέωρο άνθρωπο θα ισορροπήσει µόνο το άπλωµα του χεριού στους 

άλλους κατοίκους του πλανήτη, και στη φύση ή τη θάλασσα, που υπήρξαν µάρτυρες στη 

γένεσή του…»
553

 

 

                                                 
552

 Πελεγρίνης 1996: 327-330. 

553
 Γραµµατικάκης 2008: 188-189.  
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• ΣτρΘες 124/1988  

• ΜονΠρΑθ. 743/1999  

• ΕφΑθ. 4937/2001  

• ΕφΘες 957/2001  

• ΜονΠρΘες 1936/2005  

• ΑΠ 302/2005 

• ΑΠ 1998/2006 

 

έπειτα από επιτόπια έρευνα στο αρχείο του Στρατοδικείου Αθηνών, την 

21/5/2012: 

 

• ΠενταµΣτρΑθ. 539/2009 

• ΠενταµΑναθ∆ικ. 489/2009 

• ΤριµΣτρΑθ. 1341/2011 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ  
 

• http://www.synigoros.gr/pdf_01/8894_1_Sexualharassment.pdf/ Η εµπειρία του 

συνηγόρου του Πολίτη στο θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης, 2006-

2010/Επίσκεψη 12-10-2011. 

• http://antifono.gr/το ανθρώπινο ένστικτο/από τον καθηγητή Νευροανατοµικής 

της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Γιώργο Χ. Παπαδόπουλο/Επίσκεψη 5-12-2011. 

• http://www.obrela.gr/Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης/Επίσκεψη 21-1-2012. 

• http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category122&objId=Category

38&parentobjId=Page2/Παρενόχληση µέσω ∆ιαδικτύου/Επίσκεψη 4-3-2012. 
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• http://www.bibles.gr/genesis.html/ Επίσκεψη 7-3-2012. 

• www.kethi.gr/Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)/ Επίσκεψη 16-5-

2012. 

• www.isotita.gr/Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)/ Επίσκεψη 16-5-

2012. 

• www.teipat.gr/isotita/docs/manage.doc/Παπαµιχαήλ Σ., Σύγχρονες Τεχνικές 

Management για την Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών, σσ. 50-51/Επίσκεψη 16-5-

2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ    
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

 

∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

«ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Κιόση Ευαγγελία 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης  
και περιγραφή του φαινοµένου της  

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 
 

∆ιερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του φαινοµένου της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, των παραγόντων που το επηρεάζουν, καθώς 

και της στάσης και αντίδρασης των εµπλεκοµένων  
 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει συνταχθεί στα πλαίσια εκπόνησης διπλωµατικής 

εργασίας µε θέµα «Εφαρµοσµένη Ηθική στο ζήτηµα της σεξουαλικής 

παρενόχλησης» του ∆∆ΠΜΣ Ηθική Φιλοσοφία  

 

 

Σας διαβεβαιώνουµε ότι οι απαντήσεις θα είναι ανώνυµες και τα στοιχεία που θα 

συλλεχθούν θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 

Παρακαλούµε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις  

µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
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     Αριθµός Ερωτηµατολογίου  #......................................................................... 

     ∆ιεύθυνση ή περιοχή: ………………………………………….…………… 

     Ηµεροµηνία συνέντευξης: …………………………………………………..  

∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

 

 

1. Φύλο 

Άνδρας    �          Γυναίκα   � 

 

2. Ηλικία 

18-24     �          25-34     �          35-44     �          45-54      �           

55-64     �          65 και άνω     � 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαµος-η     �          Άγαµος-η    �          ∆ιαζευγµένος-η/Χήρος-α     � 

 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης 

�     ∆ηµοτικό 
�     Γυµνάσιο 
�     Λύκειο 
�     ΙΕΚ-Τεχνικές Σχολές 
�     ΑΕΙ- ΤΕΙ 
� Κάτοχος Μεταπτυχιακού-∆ιδακτορικού τίτλου σπουδών   

 
 
5.    Επάγγελµα:……………………………………………… 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας    �          ∆ηµόσιος υπάλληλος    �          Ιδιωτικός 

υπάλληλος    � 
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1. Ποιές από τις παρακάτω συµπεριφορές θεωρείτε ότι συνιστούν σεξουαλική 
παρενόχληση; (∆ηλώστε το βαθµό συµφωνίας µε τις παρακάτω προτάσεις. 
Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις) 
 

 Προτάσεις Συµφωνώ 

απόλυτα 

Συµφωνώ Ούτε 

συµφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

1 Σχόλια  

ή συζητήσεις 

σεξουαλικού 

περιεχοµένου 

     

2 Πρόστυχα αστεία µε 

σεξουαλικό 

περιεχόµενο 

 

     

3 Παρουσίαση  

ή διανοµή 

πορνογραφικού 

υλικού 

     

4 Προκλητικές 

χειρονοµίες 

απαραίτητο

     

5 Προκλητικά 

βλέµµατα 
     

6 Σφυρίγµατα ή άλλοι 

προκλητικοί ήχοι 
 

     

 
7 Ανεπιθύµητα 

τηλεφωνήµατα 
     

8 Ανεπιθύµητα 

ηλεκτρονικά 

µηνύµατα (e-mails) 

 

     

9 Εκβιασµοί  για 

εύνοια µε 

ανταλλάγµατα 

 

     

10 Σχόλια για ντύσιµο, 

εµφάνιση 

 

     

11 Σχόλια για το σώµα 

ή σηµεία του 

σώµατος 

 

     

12 Παραβίαση  του 

προσωπικού χώρου 

 

     

13 Φορτική πίεση για 

έξοδο-ραντεβού 
     

14 Πίεση για σύναψη 

σχέσης 

 

     

15 Πίεση  

για σεξουαλική 

συνεύρεση 
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16 Επαφή ή άγγιγµα 

παρά τη θέληση 

 

     

17 Απόπειρα βιασµού 

 
     

 
 
2. Είχατε προσωπική εµπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 
σας; 
 

1 Ναι � 
2 Όχι � 

 
 
3. Ποιά µορφή είχε η σεξουαλική παρενόχληση (Μπορείτε να δώσετε 
παραπάνω από µία απαντήσεις); 
 

1 Σχόλια ή συζητήσεις σεξουαλικού περιεχοµένου � 

2 Πρόστυχα αστεία µε σεξουαλικό περιεχόµενου � 

3 Παρουσίαση  

ή διανοµή πορνογραφικού υλικού 
� 

4 Προκλητικές χειρονοµίες 

 
� 

5 Προκλητικά βλέµµατα � 

6 Σφυρίγµατα ή άλλοι προκλητικοί ήχοι 

 
� 

7 Ανεπιθύµητα τηλεφωνήµατα � 

8 Ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mails) 

 
� 

9 Εκβιασµοί για εύνοια µε ανταλλάγµατα 

 
� 

10 Σχόλια για ντύσιµο, εµφάνιση 

 
� 

11 Σχόλια για το σώµα ή σηµεία του σώµατος 

 
� 

12 Παραβίαση  του προσωπικού χώρου 

 
� 

13 Φορτική πίεση για έξοδο-ραντεβού � 

14 Πίεση για σύναψη σχέσης 

 
� 

15 Πίεση για σεξουαλική συνεύρεση � 

16 Επαφή ή άγγιγµα παρά τη θέληση 

 
� 

17 Απόπειρα βιασµού 

 
� 

 

 

4. Ποιό ήταν το φύλο του δράστη της σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 

1 Άνδρας � 
2 Γυναίκα � 
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5. Ποιά ήταν η ηλικία του δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 

1 Έως 35 ετών 
 

� 

2 36-40 ετών 
. 

� 

3 41-45 ετών 
.  

� 

4 46-50 ετών � 

5 51-55 ετών 
 

� 

6 56+ετών 
 

� 

7 ∆Γ/∆Α � 

 

 
6. Ποιό ήταν το µορφωτικό επίπεδο του δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 

1 Έως ∆ηµοτικό  
 

� 

2 Γυµνάσιο � 

3 Λύκειο � 

4 Ανωτέρα 
 

� 

5 Ανωτάτη 
 

� 

6 Μεταπτυχιακά 
 

� 

7 ∆Γ/∆Α � 

 
 
7. Ποιά ήταν η οικογενειακή κατάσταση του δράστη σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
 

1 Έγγαµος-η 
 

� 

2 Συζούσε µε σχέση 

 
� 

3 Άγαµος-η 

 
� 

4 Χήρος-α 
 

� 

5 ∆Γ/∆Α � 

 

 

 

 

 

 



 174

8. Ποιά ήταν η ιδιότητα του δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 

1 ∆ιευθυντής-ρια 
 

� 

2 Άµεσα προϊστάµενος-η 

 
� 

3 Συνάδελφος 

 
� 

4 Πελάτης-ισσα 
 

� 

5 Υφιστάµενος-η 

 
� 

6 Αντιπρόσωπος που προµηθεύει 

 
� 

 

 

9. Πόσες φορές έλαβε χώρα η σεξουαλική παρενόχληση από το ίδιο πρόσωπο; 
 
1 
 

� 

2 

 
� 

3 

 
� 

4 
 

� 

5 � 

6 � 

7 � 

8 � 

9 � 

10 (+15) 

 
� 

∆εν µπορώ να το εκτιµήσω 

 
� 

 

 

10. Ποιοί λόγοι εκτιµάτε ότι οδήγησαν το δράστη στη σεξουαλική παρενόχληση; 
(Μπορείτε να δώσετε παραπάνω από µία απαντήσεις) 
  

1 Έτσι είναι ο χαρακτήρας του/της 

 
� 

2 Ήταν ο «τύπος του φλερτ» 

 
� 

3 Ήθελε να συνάψει σχέση 

 
� 

4 Του άρεσα ως άνδρας/γυναίκα 

 
� 

5 ∆ιαταραγµένη προσωπικότητα 

 
� 
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6 Επιζητούσε  επιβεβαίωση του ανδρισµού/θηλυκότητάς του 

 
� 

7 Είναι ο τύπος ανθρώπου που πιστεύει ότι οι υπάλληλοι είναι 

«κτήµα» του 
� 

8 ∆Γ/∆Α 

 
� 

 
 
11. Υπήρξε παρουσία άλλων προσώπων τη στιγµή της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
 

1 Ναι � 
2 Όχι � 

3 ∆Γ/∆Α  

 
� 

 
 

12. Υπήρξε γνώση της διοίκησης για τη σεξουαλική παρενόχληση; 
 

1 Ναι � 
2 Όχι � 

3 ∆Γ/∆Α  

 
� 

 
 
13. Ποιά µέτρα πήρε η ∆ιοίκηση για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
 

1 ∆ικαιολόγησαν το δράστη � 
2 Έκαναν σύσταση στο δράστη 

 
� 

3 Επέβαλαν πειθαρχικές κυρώσεις στο δράστη 

 
� 

4 Μετέθεσαν σε άλλο τµήµα το δράστη � 

5 Απέλυσαν το δράστη 

 
� 

6 Μου έδωσαν άδεια για κάποιες ηµέρες  � 

7 Με µετέθεσαν σε άλλο τµήµα  

 
� 

8 Με απέλυσαν  

 
� 

 

 
14. Υπήρξε αντίδραση από τους συναδέλφους στην σεξουαλική παρενόχληση; 
 

1 Ναι � 
2 Όχι � 

3 ∆Γ/∆Α  

 
� 
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15. Πώς αντέδρασαν οι συνάδελφοι στην παρενοχλητική συµπεριφορά; 
 

1 Με κατηγόρησαν ότι προκάλεσα το δράστη � 
2 Με συµβούλευσαν να αγνοήσω τη συµπεριφορά του δράστη 

 
� 

3 Επιτέθηκαν φραστικά στο δράστη 

 
� 

4 Άσκησαν σωµατική βία στο δράστη 

 
� 

 
 
16. Πώς αντιδράσατε ως θύµα της σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 

1 Γέλασα � 
2 Τον/την χτύπησα 

 
� 

3 ∆εν έκανα τίποτα, ανέχτηκα την κατάσταση 

 
� 

4 Αδιαφόρησα 

 
� 

5 Τον/την απέφευγα 

 
� 

6 Ζήτησα ευγενικά από το άτοµο να σταµατήσει την παρενόχληση 

 
� 

7 Ζήτησα από συναδέλφους να επέµβουν 

 
� 

8 Ζήτησα από µέλος της οικογένειας να επέµβει 

 
� 

9 Μίλησα στον προϊστάµενο 

 
� 

10 Κατήγγειλα το περιστατικό 

 
� 

11 Άλλαξα τµήµα 

 
� 

12 Παραιτήθηκα 

 
� 

 

 

17. Ποιοί ήταν οι λόγοι της αντίδρασής σας; 
 

1 Προσβλήθηκα � 
2 Εξοργίστηκα 

 
� 

3 Αισθάνθηκα αποστροφή 

 
� 

4 Ήρθα σε κατάσταση αµηχανίας 

 
� 

5 Νόµιζα πώς έφταιγα εγώ 

 
� 

6 Φοβήθηκα την περαιτέρω αντίδρασή του/της 

 
� 

7 Φοβήθηκα µήπως χάσω τη δουλειά µου 

 
� 

8 Φοβήθηκα πως δεν θα µε πιστέψουν οι τρίτοι 

 
� 

9 Επιθυµούσα την τιµωρία του δράστη 

 
� 

10 ∆Γ/∆Α 

 
� 
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18. Τί επιπτώσεις είχε η αντίδρασή σας στην παρενοχλητική συµπεριφορά του 
δράστη; 
 

1 Η παρενόχληση σταµάτησε αµέσως � 
2 Η παρενόχληση σταµάτησε σταδιακά 

 
� 

3 ∆εν άλλαξε κάτι, συνέχισε να µε παρενοχλεί 

 
� 

4 Απολύθηκε 

 
� 

5 Τον/την µετέθεσαν αλλού 

 
� 

6 Παραιτήθηκε � 

7 Παραιτήθηκα 

 
� 

8 Με απέλυσαν 

 
� 
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«…Να πετάξω θέλω, θέλω να πετάξω  

κι είναι µακριά η κλωστή… 

Ασηµένια µου είναι τα φτερά,  

χρυσή έχω την καρδιά… 

Μια κλωστή θα µε οδηγεί στα δάση, 

 όπου θα βρω τη ζωή…» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Από το θεατρικό έργο «Τα µάγια της πεταλούδας»   

                                                                              του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (1898-1936)



  

 


