
   
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2022 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του 

ΔΠΘ συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της 

Έμφυλης Βίας». 

Η εκδήλωση, που αποτελεί συμβολή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 

δραστηριότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, θα πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως την Τρίτη, 31.5.2022, ώρες 17.30-20.00. Ο σύνδεσμος που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να την παρακολουθήσετε είναι: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a48f76a3d8a86462b856187a038b7fab6%40thread.tacv2/1647258422180?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-

0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2253fdcdec-df77-407f-a564-d8f9aaae6447%22%7d 

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις: 

• Προκλήσεις και ζητήματα ποινικοποίησης της έμφυλης βίας, από τη 

Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και 

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ 

• Ενδοοικογενειακή βία: Το σιωπηλό έμφυλο έγκλημα ζητά ηχηρές 

απαντήσεις, από τη Φωτεινή Μηλιώνη, ΔΝ, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ 

Επάνοδος 

• Η αορατότητα των εγκλημάτων με θύματα τις γυναίκες: Η κοινωνική 

βλάβη της έμφυλης βίας, από την Άννα Κασάπογλου, Δρ Εγκληματολογίας 

Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ, Γραμματέα 

Ποινικού Τμήματος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. 
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Θα προηγηθούν χαιρετισμοί της Αντιπρυτάνισσας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου, της Προέδρου 

της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Αναπλ. Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας Σεβαστής Χατζηφωτίου και της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής Καθηγήτριας Μαρίας Πεμπετζόγλου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Νικόλαος 

Κουλούρης. 

Ειδικότερα, η κ. Μαργαρίτα Γασπαρινάτου θα συνοψίσει τα βασικά 

επιχειρήματα της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με την ποινικοποίηση της 

γυναικοκτονίας ως διακριτού εγκλήματος, φωτίζοντας τις κοινωνικές διαδικασίες που 

πλαισιώνουν τη συζήτηση αυτή. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να ενώσει το κοινό νήμα 

που συνδέει τα φαινόμενα της βίας κατά των γυναικών, της κακοποίησης, της 

γυναικοκτονίας, του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης, του ρατσισμού και της 

ομοφοβίας αναδεικνύοντας τους κοινούς όρους επώασης και αναπαραγωγής τους. Με 

αφετηρία τον τρόπο αναπαράστασης αυτών των φαινομένων στον δημόσιο λόγο θα 

εστιάσει στην κοινωνική αντίδραση και την οργάνωση του επίσημου κοινωνικού 

ελέγχου, στις θεσμικές διαδικασίες σιωπής, συγκάλυψης, άρνησης, λήθης και στην 

απουσία ουσιαστικής θεσμικής στήριξης των θυμάτων. Η εισηγήτρια θα επιχειρήσει 

να διευρύνει το κάδρο της ανάλυσης γύρω από την πρόσληψη και αντιμετώπιση αυτών 

των φαινομένων, υποστηρίζοντας ότι η ποινικοποίηση ή μη των ανωτέρω 

συμπεριφορών αποτελεί μία μόνο πτυχή ενός σύνθετου και πολύπτυχου ζητήματος με 

βαθιές απολήξεις στις δομές της κοινωνικής οργάνωσης. 

Η κ. Φωτεινή Μηλιώνη θα προσεγγίσει την ενδοοικογενειακή βία ως ένα 

έγκλημα το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό σκοτεινό αριθμό περιστατικών και μικρό 

αριθμό καταγγελιών, θεωρώντας ότι ο κύριος λόγος της μικρής ορατότητας του 

εγκλήματος αυτού οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες των θυμάτων να το καταγγείλουν. 

Θα διακρίνει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την χαμηλή ορατότητα σε 

προσωπικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς, αποδίδοντάς την στην επιφυλακτικότητα 

των θυμάτων όσον αφορά τους πρώτους, σε στερεότυπα και προκαταλήψεις όσον 

αφορά τους δεύτερους και σε θεσμικές αδυναμίες όσον αφορά τους τρίτους.Θα 

διερευνήσειεγκληματολογικά, μέσα από την εννοιολόγηση του «θύματος» από την 

οπτική του φύλου, τις θεσμικές, νομικές και συμβουλευτικές δυνατότητες των θυμάτων 

να αποκαλύψουν το βίαιο περιστατικό και να λάβουν την δέουσα υποστήριξη. Με την 

ανάλυση των δικαιωμάτων των θυμάτων θα θέσει προς συζήτηση τις θεσμικές 



αδυναμίες τόσο σε επίπεδο νομικών προβλέψεων όσο και σε επίπεδο 

εφαρμογής.Τέλος, θα διατυπώσει προτάσεις για«ηχηρές» απαντήσεις, κυρίως σε 

επίπεδο πολιτικών, που θα συνέβαλαν στην καλύτερη αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Η κ. Άννα Κασάπογλου θα αναφερθεί στα διαθέσιμα δεδομένα σύμφωνα με τα 

οποία η έμφυλη βία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και κάποιες από τις μορφές της 

ενδοοικογενειακής βίας (τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σεξουαλική βία, τον βιασμό 

τη γυναικοκτονία). Θα μιλήσει για το «σκοτεινό» πεδίο του φαινομένου, με τις 

περιορισμένες καταγγελίες παρά την έκτασήτου, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των 

υποθέσεων που καταλήγουν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να είναι μικρός. Εκτός 

από την έμφυλη βία και τις μορφές που αυτή λαμβάνει, θα εξετάσει διάφορους μύθους 

που συντηρούν αντιλήψεις για την επίρριψη ευθυνών στο θύμα και συνεπάγονται την 

αορατότητα των έμφυλων εγκλημάτων. Θα παρουσιάσει τη θεωρητική πρόταση της 

κοινωνικής βλάβης ως πλαίσιο μέσα από το οποίο θα αναλυθεί το ζήτημα έμφυλης 

βίας, με στόχο την ολιστική προσέγγιση του ζητήματος σε ένα επίπεδο ανάδειξης των 

πατριαρχικών αξιών που υποστηρίζουν τις αντιλήψεις αυτές,  την επίσημη κοινωνική 

αντίδραση στα υπό εξέταση εγκλήματα και το δίκτυο θεσμών που έχουν αναπτυχθεί με 

στόχο τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας. 

 

Η παρουσία σας θα τιμήσει την εκδήλωσή μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Η πρόεδρος 

της Επιτροπής Ισότητας των  Φύλων 

Σεβαστή Χατζηφωτίου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ 

Η Πρόεδρος 

του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

Μαρία Πεμπετζόγλου, 

Καθηγήτρια ΔΠΘ 

 

 

        

                                                                


