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Παραθέτουμε κάποιους ορισμούς όχι για να υποδείξουμε πως πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι 
λέξεις αλλά για να εξηγήσουμε πως τις χρησιμοποιούμε μέσα στο κείμενο. 

• Διαπροσωπική βία 
Ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει διάφορες μορφές βίας που 
ασκούνται στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων. Παραδείγματα διαπροσωπικής βίας: 
βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση καθώς και η σεξουαλική, σωματική και 
συναισθηματική κακοποίηση. 

• Κακοποίηση 
Οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική) που 
ασκείται σε ένα άτομο χωρίς τη θέλησή του. 

• Κουλτούρα του Βιασμού 
Μία κουλτούρα που προσπαθεί να συγχωρέσει, να δικαιολογήσει, να κανονικοποιήσει και να 
ενθαρρύνει τη διαπροσωπική βία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 

• Καταγγέλλουσα 
Το άτομο που δηλώνει ότι έχει υποστεί διαπροσωπική βία έτσι όπως το ίδιο την αντιλαμβάνεται. 

• Καταγγελλόμενος 
Το άτομο που καταγγέλλεται ότι έχει ασκήσει διαπροσωπική βία σε άλλο ή άλλα άτομα έτσι όπως 
την έχουν βιώσει. 

• Εμπλεκόμενοι/Εμπλεκόμενες 
Άτομα που τους έγινε γνωστή η καταγγελία είτε από την καταγγέλλουσα είτε από τον 
καταγγελλόμενο και άθελα ή θελημένα μέσω της δράσης ή της αδράνειάς τους ενδυναμώνουν τον 
καταγγελλόμενο ή/και αποδυναμώνουν την καταγγέλλουσα αναπαράγοντας έτσι την Κουλτούρα 
του Βιασμού. 

• Υποστηρικτές/Υποστηρίκτριες 
Εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες και άλλα άτομα που γνώριζαν την καταγγελία και συνειδητά 
υποστηρίζουν τον καταγγελλόμενο αναπαράγοντας την Κουλτούρα του Βιασμού. 

• Επιδεικτική συμπεριφορά 
Συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος δείχνει τα γεννητικά του όργανα. 

• Ανάθεση-Επίκληση στον «ισχυρό» 
Η διαβίβαση διεκπεραίωσης ενεργειών σε τρίτους  είτε εσκεμμένα είτε όχι με σκοπό την αποποίηση 
ευθυνών. 

• Κουτσομπολιά 
Διάδοση ανυπόστατων  και συνήθως κακόβουλων φημών ή διαστρεβλωμένων πληροφοριών. 

• Αποκαταστατική δικαιοσύνη 
Ένα μοντέλο κοινοτικής δικαιοσύνης κατά το οποίο ο/η καταγγέλλων/καταγγέλλουσα απαιτεί τη 
δικαίωση του/της και σε αυτή τη διεκδίκηση συμβάλλει και η κοινότητα.  Δεν επιδιώκεται η 
εξόντωσή του/της καταγγελλόμενου/καταγγελλόμενης αλλά η συνειδητοποίηση των συνεπειών 
των πράξεών του, η αναγνώριση της ευθύνης από την πλευρά του και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
επανόρθωσης σε συνάρτηση με τις ανάγκες του/της καταγγέλλοντος/καταγγέλλουσας. 

• Συγκάλυψη 
Η συνειδητή ή ασυνείδητη αδράνεια ατόμων που γνωρίζουν για την καταγγελία με αποτέλεσμα την 
αναπαραγωγή της Κουλτούρας του Βιασμού.  Η άγνοια κατάλληλων χειρισμών της καταγγελίας με 
αποτέλεσμα το «κουκούλωμά» της. 
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