
 

 

Ενότητα 3η  
 

Φύλο και δύναμη, καθώς και οι 
δεσμοί τους με την  

Ενδο-συντροφική βία και την 
Προβληματική χρήση ουσιών 



Το βιολογικό φύλο αναφέρεται στις βιολογικές διαφορές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 
Το κοινωνικό φύλο καθορίζεται από τη γενετική και την 
παρουσία ή απουσία των ορμονών τεστοστερόνης και 
οιστρογόνων 

Βιολογικό 
φύλο 
έναντι 

Κοινωνικού 
φύλου 



Το κοινωνικό φύλο είναι κοινωνικά, ψυχολογικά, 
ιστορικά και πολιτισμικά καθορισμένο 

 
Το κοινωνικό φύλο καθορίζεται από κοινωνικές και 
πολιτιστικές αντιλήψεις των χαρακτηριστικών 
θηλυκότητας και αρρενωπότητας  
 
Το κοινωνικό φύλο μαθαίνεται μέσω της 
κοινωνικοποίησης  

Βιολογικό 
φύλο 
έναντι 

Κοινωνικού 
φύλου 



1. Τα κορίτσια είναι ήπια, τα αγόρια είναι σκληρά 

2. Οι γυναίκες γεννούν μωρά, οι άνδρες όχι 
3. Οι γυναίκες μαγειρεύουν πιο συχνά στο σπίτι, οι 

περισσότεροι από τους παγκοσμίου φήμης σεφ είναι 
άνδρες 

4. Οι γυναίκες θηλάζουν, οι άνδρες όχι 
5. Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στον τομέα της 

παροχής φροντίδας, οι άνδρες υπερεκπροσωπούνται 
στον κατασκευαστικό τομέα 

6. Οι άνδρες αθλητές παίρνουν συνήθως υψηλότερους 
μισθούς από τις γυναίκες επαγγελματίες αθλητές 

7. Οι άνδρες είναι γενικά σωματικά δυνατότεροι από 
τις γυναίκες 

 
 

Βιολογικό 
φύλο ή 

Κοινωνικό 
φύλο; 



Οι πεποιθήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις 
ιδιότητες και τις δραστηριότητες που κρίνονται 
κατάλληλες για τους άνδρες αφενός και τις γυναίκες 
αφετέρου 

 
Τα στερεότυπα κοινωνικού φύλου ξεκινούν από τη 
στιγμή που γεννιόμαστε 

 
Τα στερεότυπα στη συνέχεια ενισχύονται από άτομα και 
θεσμούς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας 

 

Στερεότυπα 
κοινωνικού 

φύλου 



Η πιο κοινή μορφή Ενδο-συντροφικής βίας είναι αυτή 
που προκλήθηκε σε μια γυναίκα από τον άνδρα 
σύντροφό της 

 
Το γεγονός ότι οι γυναίκες (και τα κορίτσια) είναι 
συνηθέστερα επιζώντες αυτού του είδους βίας αποτελεί 
ένδειξη των ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 
Οι πατριαρχικές κοινωνικές νόρμες μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά την Ενδο-συντροφική βία με δύο 
ευρείς τρόπους — με τον υπαινιγμό ότι οι γυναίκες είναι 
λιγότερο άξιες από τους άνδρες ΚΑΙ από τον υπαινιγμό 
ότι οι άνδρες είναι «εκ φύσεως» επιθετικοί και βίαιοι 

Κοινωνικό 
φύλο και 

Ενδο-
συντροφική 

βία 





Ο κίνδυνος βίας εμφανίζεται σε ατομικό επίπεδο, σε 
επίπεδο σχέσης, σε κοινοτικό και κοινωνικό επίπεδο 

 
Σε ατομικό επίπεδο, ένας κίνδυνος Ενδο-συντροφικής 
βίας είναι η ύπαρξη συζυγικής βίας ή η ύπαρξη 
κακοποίησης  
 
Σε επίπεδο σχέσης, οι διαφορές ηλικίας και εκπαίδευσης 
μεταξύ συζύγων και ο έλεγχος των ανδρών επί των 
οικονομικών και των οικογενειακών αποφάσεων 
αποτελούν κοινό παράγοντα κινδύνου για την Ενδο-
συντροφική βία 

Το οικολογικό 
μοντέλο για 

την κατανόηση 
της Ενδο-

συντροφικής 
βίας 



Σε κοινοτικό επίπεδο, η απομόνωση των γυναικών από 
την οικογένεια και τους συνομηλίκους τους είναι ένας 
από τους κοινούς παράγοντες κινδύνου 

 
Σε κοινωνικό επίπεδο, οι κανόνες που χορηγούν ή 
ανέχονται τον έλεγχο των ανδρών επί της γυναικείας 
συμπεριφοράς, η εξομάλυνση της βίας ως μέθοδος 
επίλυσης συγκρούσεων (για τους άνδρες), η 
αρρενωπότητα που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την 
κυριαρχία, τον έλεγχο και την επιθετικότητα, καθώς και 
οι άκαμπτοι ρόλοι των φύλων αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου για την Ενδο-συντροφική βία 

 

Το οικολογικό 
μοντέλο για την 
κατανόηση της 

Ενδο-
συντροφικής βίας 



Ιστορικά, η έρευνα για την Προβληματική χρήση ουσιών 
επικεντρώθηκε κυρίως στους άνδρες 

 
Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη χρήση 
ουσιών ποικίλλουν μεταξύ των τύπων των ουσιών 

 
Τόσο οι βιολογικοί παράγοντες, όσο και οι κοινωνικοί και 
πολιτιστικοί παράγοντες έχουν σημασία όσον αφορά την 
Προβληματική χρήση ουσιών.  
 
Οι γυναίκες χρειάζονται λιγότερο αλκοόλ για να 
μεθύσουν σε σχέση με τους άνδρες 

 

Βιολογικό Φύλο, 
Κοινωνικό φύλο 

και 
Προβληματική 
χρήση ουσιών 



Οι γυναίκες οδηγούνται ταχύτερα από τη μη προβληματική 
χρήση στην προβληματική χρήση ουσιών (telescoping) — αυτό 
οδηγεί σε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε μικρότερη ηλικία 
 
Οι γυναίκες με Προβληματική χρήση ουσιών αρρωσταίνουν πιο 
γρήγορα από τους άνδρες 

 
Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στη θεραπεία 
χρήσης ουσιών 

 
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια κατά την έναρξη 
της θεραπείας: 
- Εγκυμοσύνη και έλλειψη υπηρεσιών για εγκύους 

- Έλλειψη υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 

- Φόβος απώλειας της επιμέλειας για παιδιά 

- Φόβος σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης στα κέντρα 
θεραπείας 

- Περισσότερο στίγμα σε σχέση με τους άνδρες 

Βιολογικό Φύλο, 
Κοινωνικό φύλο 

και 
Προβληματική 
χρήση ουσιών 



Τα προγράμματα θεραπείας έχουν σχεδιαστεί παραδοσιακά για 
άνδρες και ενημερώθηκαν από έρευνες που διεξήχθησαν για 
τους άνδρες 

 
Οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να είναι σε άρνηση 
για το πρόβλημά τους 

 
Επιθετική αντιπαράθεση έχει γίνει μια κοινή προσέγγιση για να 
φτάσουμε στο άτομο σε θεραπεία 

 
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να έχουν υποστεί 
τραύμα και να υποφέρουν από ενοχή και ντροπή, επομένως αυτή 
η επιθετική προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη 

Βιολογικό Φύλο, 
Κοινωνικό φύλο 

και 
Προβληματική 
χρήση ουσιών 



  Απόκτηση Κλιμάκωση Συντήρηση Απόσυρση Υποτροπή 

  

Γυναίκες Αρχική έκθεση σε 

ναρκωτικά, τρόφιμα ή 

δραστηριότητα. Μπορεί να 

βιώσουν πιο ευχάριστες 

αντιδράσεις στα ναρκωτικά 

από τους άνδρες (κοκαΐνη, 

αμφεταμίνη). Πιο πιθανό να 

θεραπευτούν μόνες τους σε 

σχέση με τους άνδρες 

Αύξηση της ποσότητας και της 

συχνότητας λήψης φαρμάκων. 

Για όσους κινδυνεύουν από 

εθισμό, η κλιμάκωση είναι 

ταχύτερη από ότι για τους 

άνδρες (τυχερά παιχνίδια, 

αλκοόλ, ναρκωτικά). 

  

Η εθιστική συμπεριφορά 

καθιερώνεται και 

σταθεροποιείται. Τα θηλυκά 

σταθεροποιούνται σε 

υψηλότερες δόσεις φαρμάκου 

από ό, τι οι άνδρες. Οι 

παρενέργειες της χρήσης 

ναρκωτικών είναι μεγαλύτερες 

για τις γυναίκες. 

Οι γυναίκες καπνιστές 

αναφέρουν αυξημένη αρνητική 

επίδραση κατά τη διάρκεια της 

απόσυρσης και αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερη αντίδραση στο 

στρες από ό, τι οι άνδρες. 

  

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να 

υποτροπιάσουν σε σχέση με 

τους άνδρες και να το κάνουν 

πιο σποραδικά. 

  

Άνδρες Αρχική έκθεση σε 

ναρκωτικά, τρόφιμα ή 

δραστηριότητα. Λαμβάνουν 

ναρκωτικά και συμμετέχουν 

σε ριψοκίνδυνες 

συμπεριφορές για να είναι 

μέρος της ομάδας 

περισσότερο από ό, τι οι 

γυναίκες. 

  

Πιο αργή κλιμάκωση από ό, τι 

για τις γυναίκες (τυχερά 

παιχνίδια, αλκοόλ, ναρκωτικά). 

  

Η εθιστική συμπεριφορά 

καθιερώνεται και 

σταθεροποιείται. Τα αρσενικά 

σταθεροποιούνται σε 

χαμηλότερες δόσεις φαρμάκου 

από ό,τι τα θηλυκά. 

  

Οι άνδρες παρουσιάζουν 

εντονότερα συμπτώματα 

απόσυρσης από το αλκοόλ 

από ό,τι οι γυναίκες. 

  

Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερες 

περιόδους αποχής από τις 

γυναίκες. 

  

Από: Becker, J. B., McClellan, M. L., & Reed, B. G. (2017). Sex differences, gender and addiction. Journal of Neuroscience Research, 95(1–

2), 136–147. 



Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Ποιος είναι ο ρόλος των στερεοτύπων και του σεξισμού στη 

χρήση ουσιών από τις γυναίκες και ιδιαίτερα στη χρήση 

προβληματικών ουσιών; 

Εάν τα ποσοστά θνησιμότητας από βλάβες που σχετίζονται 

με το αλκοόλ είναι υψηλότερα για τις γυναίκες και 

λαμβάνουν χώρα σε μικρότερη ηλικία για τις γυναίκες, γιατί 

πιστεύετε ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στη 

θεραπεία με αλκοόλ και ναρκωτικά; Πώς μπορεί να αλλάξει 

αυτό; 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Τα περιεχόμενα της παρούσας έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Προγράμματος 
MARISSA και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


