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Εισαγωγή 

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Δέσμης 

Εργασιών 2 (Work Stream 2) του έργου "ARIADNE: Developing and supporting multi-

sectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence 

against women". Απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που θα 

συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπως έχει περιγραφεί από την Ομάδα 

Έργου.  

 Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται αφορά στην 

εκπαίδευση 150 αστυνομικών υπαλλήλων και στην εκπαίδευση και προετοιμασία 

των 15 εκπαιδευτών αυτών. Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και της πλαισιοθετημένης μάθησης.  

 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σε γενικές γραμμές μπορούν να 

προσδιοριστούν ως ακολούθως:  

• Παροχή επικαιροποιημένων γνώσεων στα θέματα έμφυλης και 

ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) 

• Αναβάθμιση δεξιοτήτων (πολύ-επιστημονικό εύρος) για την αναφορά 

περιστατικών ΕΒ 

• Προσαρμοσμένες δεξιότητες στη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών 

• Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και φόρμας αναφοράς  

• Καλλιέργεια συμπεριφορών και στάσεων μη διάκρισης απέναντι στα θύματα 

ΕΒ (βάσει νέας γνώσης)  

• Συμπεριφορική αλλαγή απέναντι στις γυναίκες- θύματα ΕΒ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες με πλήθος 

υποενοτήτων, ώστε να καλύπτεται το εύρος της θεματολογίας του έργου και να 

ικανοποιούνται οι στόχοι του. Στη βάση αυτών των ενοτήτων έχει αναπτυχθεί και το 

παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, μέσω του οποίου επιδιώκεται η συγκέντρωση όλης 

της απαραίτητης πληροφορίας, με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο 

εργαλείο για τους εκπαιδευόμενους και του εκπαιδευτές.  

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στη βάση της διεπιστημονικής 

συνεργασίας των εμπλεκομένων εταίρων της Κοινοπραξίας του έργου, όπου πολλοί 

εξ αυτών διαθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρογνωμοσύνη τόσο σε 

θέματα ενδοοικογενειακής βίας, όσο και εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματιών 

στο πεδίο.  

 



 

 

 
 

 

JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858 

 

5 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 

Το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζονται: 

 Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως σημείο 

αναφοράς για την καθιέρωση των διεθνών κανόνων και προτύπων 

 Ο ελληνικός νόμος ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας 

 Ειδικές αναφορές στον ν. 3500/2006 σχετικά με τις υποχρεώσεις των 

αστυνομικών υπαλλήλων, το μέτρο της ποινικής διαμεσολάβησης κ.ά. 

 Η αναγκαιότητα της ολιστικής αντιμετώπισης των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, με την παροχή υπηρεσιών αρωγής και κυρίως τη 

διασύνδεση των αστυνομικών υπηρεσιών με δομές αρωγής και υποστήριξης. 

 Οι παράγοντες που δημιουργούν δυσκολίες  στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου και εκπορεύονται από την ίδια την οργανωτική δομή της 

Αστυνομίας, την επαγγελματική αστυνομική κουλτούρα  και την έλλειψη 

προληπτικής ανταπόκρισης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ελληνική νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία, ποινική διαμεσολάβηση, αρωγή 
θυμάτων βίας. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να: 

 Γνωρίζουν τα κύρια θεσμικά κείμενα που προβλέπουν συγκεκριμένες 

πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

 Αντιλαμβάνονται τις ποικίλες μορφές και διαστάσεις που λαμβάνει το 

φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τα διεθνή θεσμικά 

κείμενα. 

 Αναγνωρίζουν ότι οι πρακτικές που εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου αξιολογούνται συγχρόνως και ως πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

 Γνωρίζουν τις βασικές πτυχές της νομοθεσίας που αντιμετωπίζει το 

φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας 

 Συντάσσονται με την άποψη ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία 

απαξιωτική συμπεριφορά που πρέπει να μην αποσιωπάται.  

 Χειρίζονται και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες της υφιστάμενης 

νομοθεσίας στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων ενδοοικογενειακής 

βίας. 
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 Αναγνωρίζουν τα ενδεχόμενα προβλήματα και εμπόδια που μπορούν να 

συναντήσουν κατά τον χειρισμό μιας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας 

 Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία του προγράμματος ARIADNE, ώστε να 

παρακάμπτουν τις προσδιορισμένες δυσκολίες. 
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1.1. Διεθνείς κανόνες και πρότυπα. Συμβάσεις / Ευρωπαϊκές οδηγίες 

/Καλές Πρακτικές. 

Ο διεθνής οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος σήμερα 

απαριθμείται από συνολικά 47 κράτη-μέλη διαμόρφωσε σχετικά πρόσφατα ένα 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την Πρόληψη και καταπολέμηση της Βίας κατά 

των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία είναι γνωστή και ως  

«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».1 Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει συστάσεις 

προς τα κράτη-μέλη που την υπέγραψαν για όλες τις μορφές βίας κατά των 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που διαπράττεται εντός της 

οικογένειας, ενώ προβλέπει σειρά μέτρων για την πρόληψη της βίας, την προστασία 

των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών. Αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο κείμενο με 

δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

καθιερώνοντας ένα νομικό οπλοστάσιο για την προστασία των γυναικών από 

πράξεις βίας και θεσπίζοντας ένα διεθνή μηχανισμό για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο.2 

Εστιάζοντας στις προβλέψεις της Σύμβασης:  

• Πρόληψη: περιλαμβάνονται πολιτικές που συμβάλουν στην αύξηση 

της ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειμένου να κατανοήσει όλους τους 

διαφορετικούς τρόπους εκδήλωσης των μορφών βίας κατά των γυναικών. Στις 

πολιτικές αυτές περιλαμβάνεται: η προώθηση στην επίσημη εκπαιδευτική 

διαδικασία θεματολογίας προώθησης της Αρχής της ισότητας ανάμεσα στα δύο 

φύλα, η εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα και τους 

δράστες των πράξεων βίας και η εκπαίδευση των χαρακτηρισμένων δραστών 

ενδοοικογενειακής βίας για να υιοθετήσουν εφεξής μια μη βίαιη συμπεριφορά.   

• Προστασία και υποστήριξη: περιλαμβάνονται νομοθετικά και άλλα 

μέτρα, τα οποία καθιερώνουν κατάλληλους μηχανισμούς συνεργασίας ανάμεσα σε 

όλους τους κρατικούς και μη φορείς που έχουν ρόλο στην προστασία και 

υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων πράξεων βίας (δικαστές, εισαγγελείς, 

Αρχές Επιβολής του Νόμου, τοπικές Αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι 

οργανισμοί). Επιδιώκεται μία ενιαία προσέγγιση στον χειρισμό των θυμάτων, καθώς 

προβλέπεται στη Σύμβαση ρητά ο στόχος της δυνατότητας μιας σειράς υπηρεσιών 

προστασίας και υποστήριξης να παρέχονται ακόμα και στον ίδιο χώρο. Στα μέτρα 

υποστήριξης περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές 

                                                           
1Αριθμός Σύμβασης 210, έτους 2011. 

2Σύμφωνα με τη Σύμβαση η παρακολούθηση εφαρμογής ανατίθεται σε  Ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας 
εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστής ως GREVIO (Group of Experts on 
ActionagainstViolenceagainstWomen and Domestic Violence). 
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υπηρεσίες, η επαρκής και έγκαιρη πληροφόρηση των θυμάτων, η νομική και 

ψυχολογική συμβουλευτική, η οικονομική βοήθεια, η στέγαση, η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση και η βοήθεια για εύρεση εργασίας.  

• Ενίσχυση του ουσιαστικού Δικαίου: αφορά στη θέσπιση νομοθετικών 

ρυθμίσεων, με τις οποίες παρέχονται στα θύματα τα λεγόμενα «διορθωτικά μέτρα», 

έναντι των κρατών τους που αποτυγχάνουν στο καθήκον τους να λάβουν τα 

απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που προαναφέρθηκαν. Με την 

επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης τα θύματα αποκτούν το δικαίωμα 

να διεκδικήσουν αποζημίωση τόσο από τους δράστες, όσο και από το ίδιο το κράτος. 

Επίσης τα κράτη οφείλουν να ποινικοποιήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές βίας 

όπως η παρενοχλητική παρακολούθηση, η σεξουαλική παρενόχληση, ο 

αναγκαστικός γάμος, ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, η 

αναγκαστική άμβλωση και στείρωση, κ.ά. 

• Βελτίωση της έρευνας και της δίωξης/ Προστατευτικά μέτρα: 

προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίσουν ότι οι έρευνες και 

δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στη 

Σύμβαση αναφέρεται ο όρος «αξιολόγηση κινδύνου» προβλέποντας ότι σε όλα τα 

στάδια της ανακριτικής έρευνας αξιολογείται η διακινδύνευση του θύματος και 

αναπροσαρμόζονται αναλόγως τα προστατευτικά μέτρα εκτάκτου ή περιοριστικού 

χαρακτήρα (π.χ. απομάκρυνση δράστη από την κατοικία της οικογένειας).  

Στις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που έθεσε η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης έσπευσε να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια πολιτική 

ένωση κρατών που έχει ως βασικό της πυλώνα τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης για τους πολίτες της, οι οποίοι απολαμβάνουν το προνόμιο της 

Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα κύρια 

όργανα λήψης αποφάσεων  στην Ένωση, τον Δεκέμβριο του 2012 (ένα χρόνο μετά 

την υπογραφή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης), εξέδωσε συμπεράσματα με 

συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις για τα 28 κράτη-μέλη που αφορούν στην 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας. Στα 

συμπεράσματα αναφέρεται ρητά η ανάγκη βελτίωσης της καταγραφής και χειρισμού 

των καταγγελιών από τις αστυνομικές, δικαστικές, υγειονομικές, κοινωνικές αρχές. 

Επίσης υποστηρίζεται η ενδυνάμωση της δια-τομεακής συνεργασίας ανάμεσα σε 

όλους τους αρμόδιους για το θέμα φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 

και των μη κυβερνητικών οργάνων που μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες 

στα θύματα τέτοιας μορφής βίας καθώς και στα παιδιά αυτών.3 

                                                           
3 Council conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of Support Services for Victims of Domestic 

Violence, Brussels, 6 December 2012. 
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Πολύ πρόσφατα, την 11η Μαΐου του 2017, το  Συμβούλιο αναγνώρισε και 

υιοθέτησε πλέον επίσημα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που 

χαρακτηρίζεται ως σημαντικό συμπληρωματικό βήμα προς τη βελτίωση της 

δυνατότητας να διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πιο αποτελεσματικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας 

εντάσσεται πλέον στις εφαρμοσμένες πολιτικές και δράσεις που σχεδιάζονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως το αρμόδιο θεσμικό όργανο της Ένωσης που έχει την 

αρμοδιότητα να προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις και να μεριμνά την 

εφαρμογή κοινών πολιτικών σε όλα τα κράτη – μέλη.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, η 

Επιτροπή θέτει το πλαίσιο των εφαρμοζόμενων πολιτικών της, την καθιέρωση ενός 

4ετούς προγράμματος για την ισότητα των φύλων (το τρέχον πρόγραμμα αφορά  

στην περίοδο 2016-2019).4Παράλληλα, προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, προκειμένου τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν επιτυχείς πολιτικές, να 

ξεπεράσουν κοινά εμπόδια και να βελτιώσουν τις προσεγγίσεις τους για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών εστιάζουν στην 

εφαρμογή καμπανιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των νέων 

τεχνολογιών ή στην αξιοποίηση προγραμμάτων χειρισμού των ανδρών-δραστών 

τέτοιων αξιόποινων πράξεων.  

Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα, η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης ακόμα δεν έχει κυρωθεί από την ελληνική Βουλή, ενώ μόλις 

πρόσφατα, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συστάθηκε επίσημα 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή5που επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο νόμου, προς 

προώθηση για οριστική ψήφιση. Σε σχετικό κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά το εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Council conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of 

Support Services for Victims of Domestic Violence, Brussels, 6 December 2012 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2015) Preventing Domestic Violence: 

Good Practices. Vilnius: European Institute for Gender Equality 

                                                           
4 European Commission, Strategic engagement for gender equality 2016-2019, txt at: http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/, 25-05-2017.  

5Με σχετική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚΒ’ 617/28-2-2017). 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
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practices on overcoming attrition in domestic violence cases”, document n. 

12719/2/12, Brussels, 18 December 2012 

European Commission, (Fact Sheet) “Istanbul Convention: combating violence against 

women”, March 2016 

Council conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of 

Support Services for Victims of Domestic Violence, Brussels, 6 December 2012 
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1.2. Επισκόπηση εθνικού θεσμικού πλαισίου σε θέματα ενδοοικογενειακής 

βίας  

 

Ο βασικός νόμος που ορίζει τις ποινικές συμπεριφορές της 

ενδοοικογενειακής βίας και ρυθμίζει την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ο 

Νόμος 3500/2006 «Περί Ενδοοικογενειακής Βίας. Ποινικές συμπεριφορές ––

Υποχρεώσεις και Ενέργειες αστυνομικών Υπηρεσιών- Παροχή αγωγής στα θύματα». 

Ο νόμος αυτός επιδιώκει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, μεταβάλλοντας την μέχρι 

τότε αντίληψη της μη παρέμβασης στην οικογένεια, με την νομική έννοια του 

απαραβίαστου της ενδοοικογενειακής σχέσης.6 Παράλληλα όμως ενισχύει την 

αρμονική συμβίωση των προσώπων στο πλαίσιο της οικογένειας, η οποία απειλείται 

από τη βίαιη συμπεριφορά ενός εκ των μελών του.  

Ο Ν. 3500/2006 συγκεκριμενοποιεί τις συμπεριφορές που 

χαρακτηρίζονται ως πράξεις ενδοοικογενειακής βίας. Σκόπιμο θεωρείται η κατάταξη 

των ποινικών συμπεριφορών να κατηγοριοποιηθούν με βάση τον ποινικό τους 

χαρακτηρισμό.  

Πράξεις ενδοοικογενειακής βίας που χαρακτηρίζονται ως πλημμελήματα 

είναι τα εξής: 

• Απλή σωματική βλάβη και εντελώς ελαφριά σωματική βλάβη που προξενείται 

από συνεχή συμπεριφορά (άρθρο. 6 § 1), 

• Επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθρο 6 § 2 εδάφιο α΄), 

• Σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου ή σε βάρος μέλους της οικογένειας το 

οποίο, από Οποιαδήποτε αιτία, είναι ανίκανο να αντισταθεί (άρθρο 6 § 3 

εδάφιο α΄), 

• Σωματική βλάβη τελεσθείσα ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας (6 § 3 

εδάφιο β΄), 

• Παράνομη βία (εξαναγκασμός του θύματος- άρθρο 7 § 1), 

• Παράνομη απειλή (πρόκληση φόβου με απειλή βίας, κ.λπ. - άρθρο 7 § 2), 

• Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας  (άρθρο 9 § 1), 

• Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου (άρθρο 9 § 2) και 

• Παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης (άρθρο 10). 

                                                           
6 Άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, και άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα.  
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Για τις ανωτέρω πράξεις, δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν διαδικασίες 

διαμεσολάβησης, ενώ τελεί σε εκκρεμοδικία η πράξη για την οποία κατηγορείται ο 

δράστης.   

Πράξεις ενδοοικογενειακής βίας που χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα 

είναι τα εξής: 

• Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 6 § 2 εδάφιο β΄) με επιβαρυντική περίσταση 

αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης 

του (άρθρο 6 § 2 εδάφιο γ), 

• Βασανιστήρια (άρθρο 6 § 4 εδάφιο α΄) με επιβαρυντική περίσταση όταν το 

θύμα είναι ανήλικος (άρθρο 6 § 4 εδάφιο β΄), 

• Βιασμός εντός του γάμου (άρθρο 8 § 1), 

• Κατάχρηση σε ασέλγεια εντός του γάμου (άρθρο 8 § 2) και 

• Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (άρθρο 24). 

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται την άμεση έκδοση ασφαλιστικών μέτρων όπως ο 

περιοριστικός όρος της απομάκρυνσής του από την οικογενειακή κατοικία, η 

μετοίκησή του δράστη, καθώς και η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους 

κατοικίας ή και εργασίας του θύματος. Επίσης, η ενδοοικογενειακή βία λειτουργεί 

επίσης ως τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου, γεγονός που αποτελεί 

προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου. 

Η σημαντικότερη παρεμβατική ρύθμιση το νόμου είναι το γεγονός ότι για 

όλες τις παραπάνω πράξεις η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα, ενώ σε βάρος 

του υπαίτιου ασκείται η αυτόφωρη διαδικασία, όταν διαπράττει μίας από τις 

πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις, για την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης και την 

αποκατάσταση της βλάβης που έχει προκληθεί. Τούτο σημαίνει ότι στο πλαίσιο της 

αυτεπάγγελτης διαδικασίας αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του κάθε ανακριτικού 

υπαλλήλου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τον σχηματισμό δικογραφίας 

και τη συλλογή όλων των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν τις 

παραβατικές πράξεις του δράστη ενδοοικογενειακής βίας. Αυτονόητο είναι ότι στις 

απαραίτητες ενέργειες περιλαμβάνεται η σύνταξη έκθεσης εξέτασης μάρτυρα, για 

το θύμα και η ιατροδικαστική εξέταση για την καταγραφή των αποδεικτικών 

στοιχείων που και τον κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο του θύματος. 

Χαρακτηριζόμενα ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν θεωρούνται μόνο 

τα μέλη της «παραδοσιακής» πυρηνικής οικογένειας που προκύπτει από τον έγγαμο 

βίο ενός ζευγαριού (ανδρόγυνο και παιδιά). Η νομοθεσία κρίνει ως πιθανά θύματα 

τα παρακάτω άτομα: 
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• Οι σύζυγοι, γονείς, συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος και εξ 

αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους (άρθρο 1 § 2 περ. α΄), ανεξάρτητα 

από το εάν συγκατοικούν. 

• Εφόσον ζουν μαζί, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου 

βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός συμπαραστάτης ή 

ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος ανάδοχης οικογένειας καθώς και κάθε 

ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια(άρθρο 1 § 2 περ. β΄). 

• Εφόσον ζουν μαζί, οι μόνιμοι σύντροφοι και τα τέκνα, κοινά ή ενός εξ 

αυτών.(άρθρο 1 § 2 περ. γ΄). 

• Οι τέως σύζυγοι (αρ. 1 § 2 περ. γ΄), καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

ολοκλήρωσης των οικογενειακών τους διαφορών, για πράξεις που πηγάζουν 

από τις οικογενειακές διαφορές τους. 

Συμπερασματικά, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν σε 

περίπτωση καταγγελίας κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις ενδοοικογενειακής βίας 

να μην θεωρούν απαραίτητη την υποβολή εγκλήσεως, καθώς κανόνας για τη δίωξη 

των εγκλημάτων αυτών αποτελεί η αυτεπάγγελτη δίωξη. Για τις χαρακτηριζόμενες 

πράξεις ως πλημμελήματα εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία. Επίσης, από το 

έτος 2012 προβλέφθηκε ότι δεν απαιτείται κατάθεση παράβολου για τα εγκλήματα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας(άρθρο 28 § 1 Ν.4055/2012).Ο 

αστυνομικός- ανακριτικός υπάλληλος που επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της 

προανάκρισης, τη διερεύνηση μιας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας έχει 

υποχρέωση εχεμύθειας και απαγορεύεται να ανακοινώνει με οποιονδήποτε τρόπο 

το ονοματεπώνυμο του θύματος και του κατηγορουμένου, τη διεύθυνση κατοικίας 

τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι δυνατόν να αποκαλύψουν την 

ταυτότητα τους.7 

Τέλος, στη σχετική νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση των αστυνομικών 

αρχών να ενημερώνουν το θύμα σχετικά με τα παρακάτω: 

• Τα δικαιώματα που ο νόμος του απονέμει, δηλαδή ότι πρόκειται για 

αυτεπάγγελτα διωκόμενο έγκλημα και ποιες συμπεριφορές συνιστούν 

εγκλήματα κατά τον νόμο αυτό. 

• Τη σχετική προβλεπόμενη διαδικασία (αυτόφωρη διαδικασία, ποινική 

διαμεσολάβηση κ.λπ.). 

                                                           
7Η παράβαση της υποχρέωσης αποτελεί πλημμέλημα με απειλούμενη ποινή φυλάκιση μέχρι δυο ετών (άρθρο 

22 § 2 Ν.3500/2006).  
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• Τη δυνατότητα που παρέχεται στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να ζητούν 

τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, 

εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού βίας που έχουν υποστεί.8 

• τη δυνατότητα παροχής αρωγής αλλά και τους αρμόδιους φορείς που 

προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού Προσωπικού (π.δ. 253/2004) 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, «Εγχειρίδιο για την Αντιμετώπιση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας», Τυπογραφείο Ελληνικής Αστυνομίας, Απρίλιος 2005. 

Νόμος 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας και άλλες 

Διατάξεις». 

Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 «Προστασία και Αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων 

των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12, 

ν. 3064/2002» 

Κανονιστική Διαταγή 1/2010 Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, «Σηματικές 

αναφορές  εγκλημάτων, συμβάντων, συλλήψεων, τροχαίων δυστυχημάτων, αφίξεων 

και αναχωρήσεων επισήμων προσώπων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του 

υποσυστήματος διαχείρισης σημαντικών αναφορών». 

 

 

 

 

                                                           
8Συγκεκριμένα, προσφέρεται το ευεργέτημα της πενίας, με μόνη την απόδειξη του περιστατικού βίας, αν 

αδυνατούν να καταβάλουν, έστω και προσωρινά, τις απαιτούμενες δικαστικές δαπάνες (άρθρο 22 
Ν.3500/2006), απευθυνόμενα στη γραμματεία του κατά τόπου αρμόδιου Πρωτοδικείου. 
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1.3. Αστυνομία και εφαρμογή του νόμου: Ελλείμματα  και δυσκολίες 

κατά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρόλο που αυστηροποιεί την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών που εντάσσονται στις περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας, παρέχει παράλληλα εργαλεία και δυνατότητες περαιτέρω 

χειρισμού του θύματος ιδίως στο επίπεδο της παροχής κατάλληλης αρωγής και 

υποστήριξης. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό οι αστυνομικές υπηρεσίες που 

χειρίζονται σχετικές υποθέσεις να μπορούν να ενημερώσουν και να παραπέμψουν 

τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε κατάλληλους για αυτά φορείς που μπορούν 

παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξης.  

Σύμφωνα με το ν.3500/2006 (άρθρο 21 «κοινωνική συμπαράσταση») τα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης και της 

αναγκαίας υλικής συνδρομής από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

που λειτουργούν ειδικά για τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούνται, εφόσον το 

ζητήσει το θύμα, να ενημερώσουν αυτό και τους παραπάνω φορείς, ώστε να 

παρασχεθεί αμέσως η απαραίτητη, κατά περίπτωση, αρωγή. 

Στο παραπάνω άρθρο του νόμου περιγράφεται μία ολοκληρωμένη 

θυματολογική προσέγγιση στη διαχείριση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, 

προσδιορίζοντας τόσο των ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών όσο και τον ρόλο των 

αστυνομικών αρχών. Η διαχείριση, ωστόσο, των θυμάτων στο επίπεδο της «ηθικής 

συμπαράστασης» και της «υλικής συνδρομής» προϋποθέτει δέσμευση πόρων και 

μία αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, οι οποίοι να 

διασυνδέονται με τις αστυνομικές υπηρεσίες στο επίπεδο της ανταλλαγής 

ενημέρωσης.  

Σήμερα, αυτή η δια-λειτουργικότητα δεν έχει λάβει ακόμα τη μορφή μιας 

ενιαίας  στρατηγικής με καθιερωμένες πρακτικές. Για τις αστυνομικές υπηρεσίες, 

ιδίως σε τοπικό επίπεδο, που επιλαμβάνονται υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, 

δεν υφίστανται καθιερωμένοι μόνιμοι δίαυλοι επικοινωνίας με συγκεκριμένες 

υπηρεσίες και φορείς που να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αρωγής και 

υποστήριξης στα χαρακτηρισμένα θύματα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται κυριώς στην 

επαρχία όπου δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες σε κοντινή απόσταση, ώστε το 

θύμα να μην εξαναγκάζεται εκ των πραγμάτων περιορίζεται στις επιλογές του, ως 

προς την εξέλιξη του χειρισμού της υπόθεσης του (π.χ. ποινική διαμεσολάβηση, 

έναντι φιλοξενίας). 
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Τα θεσμικά και πρακτικά προβλήματα διαλειτουργικότητας  της αστυνομίας 

με τους λοιπούς φορείς αρωγής έχουν πρακτικές συνέπειες στην αποτελεσματική 

εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Η έλλειψη διασύνδεσης προκαλεί 

και την «κατάτμηση» του χειρισμού μιας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, σε δύο 

διαφορετικά στάδια: τη φάση της ποινικής διαχείρισης και τη φάση της αναζήτησης 

αρωγής και υποστήριξης, συνήθως με πρωτοβουλίες του ίδιου του θύματος.  

Υποστηρίζεται ότι πολλά τέτοια προβλήματα εγκληματολογικής φύσης 

αντιμετωπίζονται από τους επίσημους φορείς του κοινωνικού ελέγχου 

αποσπασματικά με την κατάτμηση τους σε επιμέρους ενότητες και με βάση τη δομή 

και τα ιδιαίτερα καθήκοντα των Υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτό, χωρίς να 

δίνονται περιθώρια για μία συλλογική πολιτική ουσιαστικής διαχείρισης.  Καθ’ 

αυτόν τον τρόπο και η Αστυνομία διαχειρίζεται μία συγκεκριμένη διάσταση του 

εγκληματικού φαινομένου κυρίως με κατασταλτικά- αντιδραστικά μέτρα (εκ των 

υστέρων συλλήψεις δραστών), «μεταθέτοντας» σε άλλους φορείς το πρόβλημα της 

πρόληψης- παρέμβασης όσον αφορά στις συνθήκες που ευνοούν την διάπραξη 

εγκλημάτων.9 

Η «αποσυλλογικοποίηση» της πολιτικής αντιμετώπισης παρουσιάζεται και 

στην περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας: Η δράση (ή αντίδραση) των υπηρεσιών 

της Ελληνικής Αστυνομίας δεν βρίσκεται σε ουσιαστικό συντονισμό με άλλες 

συναρμόδιες Υπηρεσίες, ιδίως στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της 

παροχής της κατάλληλης αρωγής προς τα εντοπισμένα θύματα. 

Πέραν των ζητημάτων που συνδέονται με την έλλειψης διαλειτουργικότητας, 

αξίζει να εστιάσουμε στην αμιγώς αστυνομική διάσταση των πρακτικών 

ελλειμμάτων και δυσκολιών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Η ανάλυση 

που ακολουθεί εστιάζει στις παρακάτω διαστάσεις: 

Οργανωσιακό Πλαίσιο:  

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί έναν οργανισμό ο οποίος παρουσιάζει μια 

ιδιότυπη οργάνωση σε σύγκριση με άλλες γραφειοκρατικές υπηρεσίες του κράτους, 

αλλά και σε σύγκριση με σύγχρονους ευρωπαϊκούς αστυνομικούς οργανισμούς. 

Αποτελεί ένα ένστολο ένοπλο σώμα με ιδιαίτερους οργανικούς κανόνες, που 

ουσιαστικά στηρίζονται στο «στρατιωτικό μοντέλο» διοίκησης καθιερώνοντας 

σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στο προσωπικό.10 

                                                           
9 Πρόκειται για την λεγόμενη «πολιτική των μικρών βημάτων» που ακολουθείται στο ποινικό δίκαιο, όπως και στους 

περισσότερους τομείς της κρατικής πολιτικής. Για περισσότερα βλ. Λαμπροπούλου Έφη, Κοινωνιολογία του Ποινικού 
Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 1999, σελ. 84-85.  

10Άρθρο 9, Ν. 2800/2000. 
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Αυτή η μορφή οργάνωσης, από την μία πλευρά εξυπηρετεί συγκεκριμένες 

λειτουργικές ανάγκες στον αστυνομικό οργανισμό, όπως η διατήρηση του ελέγχου 

και του συντονισμού στην αστυνομική δράση (management). Από την άλλη πλευρά 

όμως, η αυστηρή διοικητική ιεραρχία και ο κεντρικός έλεγχος περιορίζουν την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και την εμβάθυνση στην ενασχόληση ποινικών υποθέσεων, 

πέραν και εκτός τυποποιημένων διαδικασιών.  

Ωστόσο, η νέα αντίληψη της διαχείρισης του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, που καθιερώθηκε ρητά με το νόμο 3600/2006, αναζητεί μία 

ολιστική προσέγγιση και ολοκληρωμένη προστασία των χαρακτηρισμένων θυμάτων, 

τα οποία τελούν σε διαρκή κίνδυνο από τον δράστη- σύντροφο. Η οργάνωση των 

αστυνομικών υπηρεσιών, όπως σήμερα λειτουργούν, δίνει την ίδια προτεραιότητα 

στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως και για άλλες εγκληματικές 

δραστηριότητες (π.χ. μικροκλοπές, σωματικές βλάβες, εξυβρίσεις, κ.λπ.), 

εστιάζοντας στην «επίλυση» ή εξιχνίαση της υπόθεσης, δηλαδή δράσεις και 

διαδικασίες που καταλήγουν στην δίωξη του δράστη.11Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται 

ένα χάσμα συν-αντίληψης ανάμεσα στις προσδοκίες του θύματος και στον 

επαγγελματία αστυνομικό, όσον αφορά στη θυματολογική προσέγγιση της 

διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.  

Επαγγελματική Κουλτούρα: 

Η οργανωτική δομή και τα μέσα που διαθέτει μια αστυνομία για την 

αντιμετώπιση του εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες που θέτει 

απέναντι στα προβλήματα της εγκληματικότητας, μπορούν σε σημαντικό βαθμό να 

προκαθορίσουν τις ατομικές υπηρεσιακές δράσεις των μεμονωμένων αστυνομικών 

και ως εκ τούτου την άποψη που αποκτούν για το εγκληματικό φαινόμενο και την 

ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, κοινωνικά προσδιορισμένοι θεσμοί, όπως η 

Αστυνομία, αποτελούν «καθρέφτη» της σύγχρονης κοινωνίας, των αξιών και των 

αρχών που τη διέπουν και την οριοθετούν. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι προσωπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις ενός 

αστυνομικού που επιλαμβάνεται σε μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας μπορούν 

να ασκήσουν σημαντική επιρροή στην έκβαση του χειρισμού της υπόθεσης. Οι 

προσωπική στάση ή και ακόμα οι προκαταλήψεις που έχει ο αστυνομικός, όσον 

αφορά το θεσμό της οικογένειας και το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, 

μπορεί να ακυρώσουν μία στάση αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, 

πλήττοντας τα νόμιμα συμφέροντα του θύματος. Για παράδειγμα για έναν 

αστυνομικό που έχει υιοθετήσει ως προσωπική του στάση το «αδιάσπαστο» ή την 

                                                           
11Rikevics A. – Landmane D., «Police Knowledge of Victims΄ Needs», European Police Science and Research Bulletin, issue 

9, Winter 2013/2014.  
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«ιερότητα» του οικογενειακού δεσμού, θα προσπαθήσει ενδεχομένως να 

διευθετήσει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα από τη συμφιλίωση 

δράστη-θύματος, εκτός ποινικού πλαισίου. 

Περαιτέρω, εστιάζοντας στη διάσταση της αντίληψης που διαμορφώνεται 

στο πλαίσιο των αρχών επιβολής του νόμου, όσο αφορά στις πρακτικές 

ανταπόκρισης, έχει αναγνωριστεί η ύπαρξη «άτυπων εργασιακών κανόνων» από την 

αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες προσαρμόζονται στα δεδομένα των 

υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίζονται.12 

Ένας από τους χαρακτηρισμένα «ισχυρούς» άτυπους κανόνες αποτελεί η 

θέληση του θύματος να υποστηρίξει τη δίωξη του δράση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πλειοψηφία των θυμάτων δεν επιθυμεί τη ποινική τιμωρία του δράστη. Την 

αντίληψη αυτή υιοθετούν άτυπα και οι ίδιοι οι αστυνομικοί θεωρώντας ανεπαρκές ή 

«άγαρμπο» το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης όσον αφορά τη διαχείριση μίας 

υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας.13Μία τέτοια αντίληψη όμως προκαλεί την 

πεποίθηση ότι πολλά από αυτά περιστατικά ανήκουν στο πεδίο των ιδιωτικών 

διαφορών τόσο για αυτό που υφίσταται τη βία, όσο και για αυτόν που την προκαλεί.  

Προληπτική ανταπόκριση: 

Ο προληπτικός ρόλος της αστυνομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας έχει αποτελέσει πεδίο προβληματισμού, καθόσον είναι 

αντικειμενικά δύσκολο να επιτευχθεί. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας και των 

συστάσεων διεθνών οργανισμών, προτείνεται ως βέλτιστη πρακτική η καθιέρωση 

εργαλείων «έγκαιρης προειδοποίησης» (early warning), με τον καθορισμό δεικτών 

αναγνώρισης ενός πιθανού δράστη. Άλλα και σε αυτή την περίπτωση η αστυνομική 

πρόληψη ουσιαστικά ταυτίζεται με τον εκ των υστέρων εντοπισμό ενός ήδη βίαιου 

μέλους της οικογενείας που ενδεχομένως έχει «απασχολήσει» τις αστυνομικές αρχές 

κατά το παρελθόν. Δηλαδή η διάσταση της αστυνομικής πρόληψης εστιάζει λιγότερο 

στην αποτροπή διάπραξης και περισσότερο αφορά στην έγκαιρη πρόβλεψη για 

χειροτέρευση μιας ήδη εξωτερικευμένης βίαιης συμπεριφοράς από τον πιθανό 

δράστη. Υπό την οπτική αυτή η αστυνομική ανταπόκριση στον τομέα της πρόληψης 

εστιάζει σε δράσεις προ της λήψης της απόφασης για σύλληψη (pre-arestpolicies).14 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ζήτημα της «διάσπασης» της διαχείρισης των 

θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που προαναφέρθηκε, παρουσιάζεται και εντός 

των ίδιων των δομών της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως όσον αφορά στην ανταλλαγή 

                                                           
12 Hoyle C., «Responding to Domestic Violence: The Roles of Police, Prosecutors and Victims», Department o Social 

Studies, University of Oxford, 1996.   

13Ibid, p. 5. 

14Ibid, p. 380. 
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πληροφόρησης για πιθανά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Για παράδειγμα, η 

πληροφόρηση που έχουν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, στην υπηρεσιακή τους 

καθημερινότητα για «οικογενειακά επεισόδια» που καταλήγουν στην υποβολή 

συστάσεων, δεν τέλει σε γνώση των τοπικών αστυνομικών τμημάτων, στην 

δικαιοδοσία των οποίων λαμβάνουν χώρα. Αυτά τα περιστατικά όμως μπορούν να 

αποτελέσουν δείκτες προειδοποίησης για πιθανή τέλεση εγκλημάτων 

ενδοοικογενειακής βίας που πρέπει να διερευνηθούν έγκαιρα. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  

Κατανοώντας τη βία μεταξύ συζύγων/ συντρόφων με θύμα τη 

γυναίκα 

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζονται: 

 Οι ορισμοί, των διαφόρων μορφών κακοποίησης της γυναίκας, που έχουν 

επικρατήσει στη διεθνή βιβλιογραφία,  

 Τα θεωρητικά - ερμηνευτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, 

 Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αποδίδονται στο δράστη και 

στο θύμα κακοποίησης, το οικογενειακό περιβάλλον προέλευσής τους, η 

σχέση τους με τις τοξικές ουσίες και το αλκοόλ., κλπ. 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση της κακοποιημένης γυναίκας 

απέναντι στο δράστη και στη σχέση κακοποίησης. 

 Οι συνέπειες της κακοποίησης σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό 

επίπεδο.  

Λέξεις κλειδιά: κακοποίηση γυναικών, ενδοοικογενειακή βία, δράστης και θύμα 
κακοποίησης, επιπτώσεις κακοποίησης. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να: 

 Αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές κακοποίησης 

 Αναφέρονται στις βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του φαινομένου 

 Διακρίνουν τα χαρακτηριστικά δράστη και θύματος 

 Κατανοούν τις επιπτώσεις της βίας 

 Σχεδιάζουν πλάνο ασφάλειας για το θύμα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες κινδύνου 

 Κατανοούν τα συναισθήματα  και τη στάση του θύματος και του δράστη 

κακοποίησης 

 Προσεγγίζουν μια περίπτωση κακοποίησης με ενσυναίσθηση και 

αμεροληψία 
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2.1. Τα είδη της βίας 

Η κακοποίηση της γυναίκας από το σύζυγο/σύντροφό της έχει πολλές 

μορφές, λιγότερο ή περισσότερο ορατές. Οι διάφορες μορφές κακοποίησης 

περιλαμβάνουν τη σωματική, σεξουαλική, λεκτική και ψυχολογική βία, την 

οικονομική αποστέρηση και την κοινωνική απομόνωση του θύματος. Οι μορφές 

αυτές, συχνά, παρουσιάζονται διαδοχικά ή ταυτόχρονα και προσδιορίζουν τα 

στάδια από τα οποία περνάει μία σχέση βίας και υποταγής. 

Σύμφωνα με τους Straus και Gelles15 η σωματική βία (physical violence) 

αφορά στις πράξεις που γίνονται με την πρόθεση ή την προσλαμβάνουσα πρόθεση 

της πρόκλησης σωματικού πόνου ή τραυματισμού σ’ ένα άλλο πρόσωπο. Ο όρος 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βίαιες πράξεις όπως: ξυλοδαρμός με γροθιές, 

κλωτσιές, χαστούκια, τράβηγμα μαλλιών, σπρώξιμο από σκάλα, πέταγμα στον τοίχο, 

απόπειρα πνιγμού, καψίματος και άλλες πράξεις που μπορεί να καταλήξουν σε 

βαρύ τραυματισμό του ατόμου και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή θανάτου για το 

θύμα, εξ’ αιτίας της βαρβαρότητάς τους. 

Ως σεξουαλική κακοποίηση (sexual abuse) ορίζεται ο εξαναγκασμός του 

θύματος σε σεξουαλική επαφή μέσω της άσκησης σωματικής βίας ή της απειλής για 

πολυγαμία ή απιστία από την πλευρά του δράστη. Τις περισσότερες φορές 

επιτυγχάνεται με το βιασμό του θύματος16. Η σεξουαλική κακοποίηση, σε αρκετές 

περιπτώσεις, πλαισιώνεται από σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία. Όταν η 

σεξουαλική προσβολή συνδυάζεται με σωματική κακοποίηση υπάρχει υψηλός 

κίνδυνος άσκησης θανατηφόρας βίας στο μέλλον.  

Παραδείγματα:  

 Ο Χ. έχει βρει έναν τρόπο ώστε η γυναίκα του να «συμμορφώνεται» με τις 

σεξουαλικές του επιθυμίες. Στο κομοδίνο φυλάει πάντοτε ένα μαχαίρι και απειλεί 

να το χρησιμοποιήσει τραυματίζοντάς την. Εκείνη ξέρει τι πρέπει να κάνει για να 

μην τον εξαγριώσει και δυσαρεστήσει.  

Ο Κ. πιέζει με βία τη γυναίκα του να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις που η ίδια δεν 

επιθυμεί.  Αγνοεί τις παρακλητικές της ικεσίες να σταματήσει και την απειλεί ότι θα 

την αφήσει χωρίς χρήματα αν δεν συμμορφωθεί. Παράλληλα, την προκαλεί με 

χυδαία ονόματα.  

                                                           
15 Gelles, R. J., (1997) Intimate Violence in Families, Third Edition, Sage Publications,  σελ. 72-74. 

16 Βλ. σχετικά, Kelly, L., Radford, J., «Sexual violence against women and girls: An approach to an 
International overview», στο Dobash, R.E., Dobash, R. P., Rethinking violence against women, Sage 
Publications, 1998 σελ. 53-76, Finkelhor, D., Yllo, K., «Forced Sex in Marriage: A Preliminary Research 
Report», Crime and Delinquency, July 1982, pp.459-478. 
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Ο Γ. υποψιάζεται ότι η γυναίκα του έχει εξωσυζυγική σχέση με τον γείτονά τους.  

Κάποια μέρα, μετά από έναν καυγά, η γυναίκα του φεύγει και αναζητά προστασία 

στο σπίτι του γείτονά τους.  Όταν ο Γ. τη βρίσκει, σπάει την πόρτα της σκίζει τα 

ρούχα και την εξετάζει για να βρει σημάδια για την απιστία της. 

Ως λεκτική επιθετικότητα (verbal aggression) ορίζεται17 η συμπεριφορά που 

έχει σκοπό να προκαλέσει ψυχικό πόνο και να πλήξει το «Εγώ» του θύματος μέσα 

από τον υποβιβασμό, τον εξευτελισμό και την καταστροφή της αυτοεκτίμησής του. 

Η λεκτική βία έχει συμβολικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει πράξεις ενεργητικές όπως: 

χυδαιότητες, υποτιμητικά σχόλια (λεκτική-ενεργητική), το χτύπημα μιας πόρτας, το 

σπάσιμο ενός αντικειμένου (μη λεκτική-ενεργητική) ή μια νεκρική σιγή και 

κακοδιαθεσία (μη λεκτική-παθητική) από την πλευρά του δράστη. Πολλές φορές 

περιλαμβάνει απειλές σωματικής βίας και παρουσιάζεται όταν η σύγκρουση του 

ζευγαριού βγαίνει εκτός ελέγχου.  

Παραδείγματα: 

Ο Β. είχε προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο προσβλητικό και υποτιμητικό 
«ψευδώνυμο» που χρησιμοποιούσε για τη γυναίκα του όταν ήταν θυμωμένος.  
Γνώριζε ότι πραγματικά την πλήγωνε και το χρησιμοποιούσε κάθε φορά που ήθελε 
να την πονέσει.   

Ο Σ. επιμένει να γευματίζει μόνος του όταν είναι θυμωμένος.  Περνούν πολλές 
εβδομάδες χωρίς να μιλάει στη γυναίκα του και συχνά την απειλεί ότι θα φύγει.  
Όταν εκείνη τον ρωτά τη συμβαίνει, εκείνος αρνείται να συζητήσει. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως συμπεριφορές λεκτικής βίας: 

 Οι ρητές, σαφείς απειλές βίας. 

 Οι υπονοούμενες, έμμεσες απειλές βίας, (π.χ. «αν πεις άλλη μια λέξη δεν ξέρω 

και εγώ τι θα κάνω») συνοδευόμενες συχνά από τη γλώσσα του σώματος (π.χ. 

ύψωση γροθιάς εναντίον του άλλου). 

 Ο πνευματικός υποβιβασμός (π.χ. αποδοκιμασία, υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, 

πρόκληση αισθημάτων εξάρτησης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και ανασφάλειας). 

Αν και η λεκτική επιθετικότητα θεωρείται μια από τις πιο «ήπιες» μορφές 

βίας, είναι εξίσου αποτελεσματική στην επιβολή της υποταγής του θύματος 

απέναντι στο δράστη. Πολλές φορές η λεκτική επίθεση δρώντας υπόγεια και 

εσωτερικά, χωρίς να τη διακρίνει η εκρηκτική εξωστρέφεια και η βαρβαρότητα της 

σωματικής ή σεξουαλικής βίας, πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό το θύμα.  

Συγγενείς μορφές της λεκτικής βίας είναι η συναισθηματική και ψυχολογική 

κακομεταχείριση που περιλαμβάνουν, εκτός της λεκτικής επίθεσης και του 

υποβιβασμού, την εκούσια παραμέληση ικανοποίησης και ανταπόκρισης του 

                                                           
17 Βλ. Infante et al στο Gelles, R. J., Intimate Violence..., ό.π., σελ. 75. 
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δράστη στις συναισθηματικές ανάγκες του θύματος18. Οι πιο συνηθισμένες 

συμπεριφορές συναισθηματικής κακομεταχείρισης είναι: 

 Η καταστροφή αντικειμένων και η επίθεση σε κατοικίδια ζώα. Οι πράξεις αυτές 

ενισχύουν το κλίμα τρομοκρατίας που καλλιεργεί ο δράστης στο θύμα του.  

Αποτελούν δε, το πέρασμα από τη λεκτική στη συναισθηματική βία.   

 Η συναισθηματική πίεση και ο εξαναγκασμός του θύματος για ικανοποίηση των 

επιθυμιών του δράστη. 

 Ο υπερβολικός έλεγχος (π.χ. πλήρης αναφορά και έλεγχος των δραστηριοτήτων 

της), ο περιορισμός και οι απαγορεύσεις. 

 Η παθολογική ζήλια συνοδευόμενη από καχυποψία και αβάσιμες κατηγορίες 

για απιστία του θύματος. 

 Απομόνωση του θύματος από το στενό κι ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ως 

μέρος της υπερβολικά ελεγκτικής συμπεριφοράς.  

 

Η ψυχολογική/συναισθηματική κακοποίηση είναι μια μορφή βίας που, 

συνήθως, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη σωματική βία και ενισχύει τη δράση 

της τελευταίας. Ο στόχος παραμένει κοινός: η υποταγή κι ο έλεγχος του άλλου που 

επιτυγχάνεται με τη λεκτική επίθεση, τον υποβιβασμό και τις απειλές σωματικής 

βίας. Πρόκειται για μια συμπεριφορά που εξυπηρετεί την ενδυνάμωση της ισχύος 

του δράστη και την επικράτηση του φόβου στη σχέση. Αντλεί τη δύναμή της από τη 

βία του παρελθόντος και του παρόντος, καθώς και από τη συνεχή απειλή για 

μελλοντική βία. Δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της πρόκλησης ψυχικών 

τραυμάτων στο θύμα μέσω του ψυχολογικού βασανισμού του.  

 

Η ψυχολογική βία χρησιμοποιείται πολλές φορές για να υπενθυμίζει στις γυναίκες 

το σωματικό βασανισμό που έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν. Είναι «χρήσιμη» 

για το δράστη, ο οποίος καταφέρνει να ελέγχει και να υποτάσσει το θύμα χωρίς η 

συμπεριφορά του να χαρακτηρίζεται εγκληματική.   

Η οικονομική αποστέρηση19 αφορά στον έλεγχο του θύματος ως προς τη 

χρήση και της διάθεση των οικονομικών πόρων της οικογένειας από το δράστη. Το 

θύμα εμποδίζεται στην απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας, αποκλείεται από τη 

διαχείριση των χρημάτων ή στερείται αυτών για να καλύψει τις ανάγκες του 

νοικοκυριού. 

Η κοινωνική κακομεταχείριση20 αφορά στον έλεγχο που ασκεί ο δράστης 

στις κοινωνικές δραστηριότητες του θύματος. Ο περιορισμός και η απαγόρευση 

                                                           
18 Walker E. L., (1989) Η Κακοποιημένη Γυναίκα, μτφ. Ανθουλιάς, Τ., Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
19 Domestic Violence Advisory Council (1998), Preventing domestic violence: A blueprint for the 21st 
century, Sacramento, California Department of Health Services, October. 
20 Στο ίδιο. 
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δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων οδηγεί το θύμα στην απομάκρυνσή του από το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και την απομόνωσή του στα στενά πλαίσια της 

σχέσης κακοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, ο δράστης έχει τον απόλυτο έλεγχο του 

θύματος και ισχυροποιεί τη θέση του. 

 

2.2. Μύθοι για τη βία κατά των γυναικών 

       Οι μύθοι που αφορούν στην κακοποίηση της γυναίκας από το σύζυγο/σύντροφό 

της περιστρέφονται γύρω από τρία επίπεδα βαθύτατα συνδεδεμένα μεταξύ τους: α) 

μύθοι που συνδέονται με το φαινόμενο και τις αιτίες εκδήλωσής του β) μύθοι που 

αφορούν στη γυναίκα-θύμα μιας σχέσης κακοποίησης και γ) μύθοι που αφορούν 

στον άνδρα-δράστη πράξεων βίας κατά της συντρόφου του. 

Μύθοι που συνδέονται με το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών  

1. Η κακοποίηση των γυναικών από τους συντρόφους τους δεν είναι ένα φαινόμενο 

που έχει ανησυχητικές διαστάσεις γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει 

σοβαρά. 

Η βίαιη συμπεριφορά μέσα σε μία σχέση ή σε μία οικογένεια θεωρείται σε 

πολλές περιπτώσεις ένα συνηθισμένο και εκτεταμένο μοντέλο συμπεριφοράς, σε 

σημείο να θεωρείται ως «φυσιολογικό» και γι’ αυτό αποδεκτό. Άλλωστε, η έκφραση 

βίας ως ιδιωτική υπόθεση μέσα στην οικογένεια, τα αντικρουόμενα και χαμηλά 

ποσοστά βίας λόγω της απροθυμίας ή της δυσκολίας του θύματος να καταγγείλει το 

δράστη καθώς και η σπάνια αναγνώριση της ενδοσυζυγικής βίας - για λόγους 

πολιτικής, κουλτούρας - ως ξεχωριστού εγκλήματος υπογραμμίζουν τη δυσκολία 

αξιόπιστης καταγραφής του φαινομένου. Κατά συνέπεια, τα ανεπαρκή στατιστικά 

δεδομένα για την κακοποίηση των γυναικών δεν αποτελούν ένδειξη μειωμένης 

έκτασης του φαινομένου.  

2.  Η κακοποίηση αφορά άτομα χαμηλής οικονομικής θέσης ή άτομα που ανήκουν σε 

μειονότητες. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εκδήλωσης βίας που καταγράφονται  
στα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται άτομα ή οικογένειες, δράστες ή 
θύματα χαμηλού εισοδήματος και εκπρόσωποι εθνικών μειονοτήτων. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι γυναίκες-θύματα που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές 
κατηγορίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστούν από τις Υπηρεσίες 
Πρόνοιας και άλλους κοινωνικούς φορείς. Οι γυναίκες-θύματα μεσαίων ή ανώτερων 
οικονομικών στρωμάτων είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν τη βοήθεια των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών ή να καταγγείλουν το δράστη βίαιων επεισοδίων, είτε από 
φόβο, ή ντροπή για την προσωπική τους προσβολή, είτε εξ’ αιτίας της βλάβης που 
θα επιφέρει μια τέτοια αποκάλυψη στη δημόσια εικόνα, ή στην καριέρα του 
συζύγου/ συντρόφου τους.  
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Η συστηματική μελέτη της βίας αναφέρεται σε ένα δια-ταξικό φαινόμενο 
που εκδηλώνεται μεταξύ των μελών όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από 
το εισόδημα, την κοινωνική θέση, τη μόρφωση, την ηλικία, την εθνικότητα. 
Βεβαίως, η επίδραση στρεσσογόνων παραγόντων (ανεργία, άγχος, οικονομική 
ανεπάρκεια, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.) τείνει να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης 
κακοποιητικών συμπεριφορών σε ζευγάρια χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού 
επιπέδου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνδρες με χαμηλό κοινωνικό προφίλ 
ή οικονομικά προβλήματα κακοποιούν τις γυναίκες τους. 

 
Κυριότεροι μύθοι για τη γυναίκα-θύμα κακοποίησης  

Η ευθύνη του θύματος: 

α) Οι γυναίκες-θύματα κακοποίησης είναι υπεύθυνες ως ένα βαθμό για την 

κακοποίησή τους,  

β) οι κακοποιημένες γυναίκες είναι «ψυχικά άρρωστες» προσωπικότητες, ή/ και 

μαζοχίστριες και πιθανά απολαμβάνουν ή επιδιώκουν μία σχέση βίας. 

      Οι παραπάνω αντιλήψεις μεταφέρουν, αδίκως, την ευθύνη της 

κακοποίησης από τον δράστη στο θύμα. Πολλές γυναίκες που κακοποιούνται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα αρχίζουν να δικαιολογούν την κακοποίηση και νιώθουν 

ότι φταίνε οι ίδιες για αυτό που τους συμβαίνει. Επιπλέον, εάν ο δράστης συνεχώς 

αναφέρει στη γυναίκα-θύμα ότι εκείνη προκάλεσε την κακοποίησή της, εάν η κοινή 

γνώμη αποδέχεται αυτή τη δικαιολογία και εάν ο δράστης δεν αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τις βίαιες πράξεις του, τότε είναι πιθανό η γυναίκα-θύμα να αποδεχτεί 

ότι φταίει. Αυτό που ισχύει είναι ότι οι δράστες χρησιμοποιούν τη βία ως ένα τρόπο 

να εκτονώσουν την εσωτερική ένταση που νιώθουν και να ασκήσουν έλεγχο, ενώ τα 

θύματα κάνουν υπέρμετρες προσπάθειες για να κατευνάσουν τους δράστες. 

Συνεπώς, η βία δεν δικαιολογείται ως υπαιτιότητα των θυμάτων.  

 Κυριότεροι μύθοι για τον άνδρα-δράστη πράξεων βίας κατά της 

συντρόφου του 

1. Οι δράστες κακοποίησης είναι «ασθενείς» ή πνευματικά διαταραγμένα άτομα 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι δράστες κακοποίησης της 

συζύγου/συντρόφου τους παρουσιάζουν δημόσια μία συγκροτημένη, σεβαστή και, 

κυρίως, μη βίαιη προσωπικότητα21. Η βίαιη συμπεριφορά τους φαίνεται να 

εκδηλώνεται και να εξαντλείται στα πλαίσια των ιδιωτικών τους σχέσεων, ενώ για 

τον κοινωνικό τους περίγυρο παραμένουν αξιαγάπητα και ευχάριστα άτομα. Αυτό 

το γεγονός δυσκολεύει τις περισσότερες φορές τις κακοποιημένες συντρόφους τους 

να υποστηρίξουν και να γίνουν πιστευτές οι μαρτυρίες περί κακοποίησής τους. Ο 

                                                           
21 Dutton, D. G., with Golant, S. K., The batterer: A psychological profile, ό.π., σελ. 33- 38. 
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κοινωνιολόγος  M. Straus (1980)22 σε έρευνά του, υποστηρίζει ότι μόλις το 10% 

όλων των καταγεγραμμένων υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας αιτιολογείται με 

βάση την πνευματική ασθένεια ή ψυχική διαταραχή του δράστη κακοποίησης. 

2. Οι δράστες δεν μπορούν να ελέγξουν το θυμό τους 

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα πολύ συνηθισμένο μεταξύ των ανδρών. Ο 

θυμός συνήθως καλύπτει κάποιο άλλο πρωτεύον και ισχυρότερο συναίσθημα π.χ. 

βαθιά θλίψη, ντροπή ή άλλον ψυχικό πόνο και μπορεί να εκφραστεί σε ένα 

συναισθηματικό εύρος από ήπια ενόχληση μέχρι έντονη ψυχική αναστάτωση. 

Μπορεί να πυροδοτήσει διαφορετικές αντιδράσεις και συμπεριφορές που 

εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την προσωπικότητα των υποκειμένων23. Όλα τα 

άτομα δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Μία 

ανθρώπινη συμπεριφορά γίνεται πολλές φορές βίαιη όταν τα άτομα επιλέγουν να 

κλιμακώσουν το θυμό τους και να τον εξωτερικεύσουν. Με εξαίρεση μια μειοψηφία 

δραστών κακοποίησης με ψυχικές διαταραχές για τους οποίους η βία είναι ένα 

αυθόρμητο και ανεξέλεγκτο ξέσπασμα χωρίς επαφή με το περιβάλλον τη στιγμή του 

περιστατικού, στην πλειοψηφία των δραστών η κακοποίηση είναι επιλεγμένη 

συμπεριφορά24.  

3. Η χρήση αλκοόλ και τοξικών ουσιών από το δράστη κακοποίησης αποτελεί την 

πραγματική αιτία εκδήλωσης βίας κατά της συντρόφου του 

       Πράγματι, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη σχέση μεταξύ χρήσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών και 

βίας. Το αλκοόλ και οι ναρκωτικές ουσίες εμπλέκονται στο 50% περίπου των 

περιστατικών βίας ή κακοποίησης25, ενώ η χρήση αλκοόλ είναι ένας από τους 

ισχυρότερους δείκτες συντροφικής βίας26. Συγκεκριμένα, το αλκοόλ έχει την 

ιδιότητα να χαλαρώνει τη συνείδηση και να «απελευθερώνει» τους χρήστες, ενώ 

ενισχύει την άρση των αναστολών οδηγώντας τους σε αποκλίνουσες συμπεριφορές. 

Ωστόσο, η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών μπορεί να συνδέεται 

                                                           
22  Stevens, M. A., «Stopping domestic violence: More answers and more questions needed», The 
counseling psychologist, Vol.22, No. 4, 1994, pp: 587- 592. 

23 Baumeister, R. F., Stillwell, A., Wotman, S. R., «Victim and Perpetrator Accounts of Interpersonal 
Conflict: Autobiographical Narratives about Anger», Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 
59, No. 5, 1990, pp. 994-1005. 
24 Meth, R. L., Pasick, R. S., Άνδρες σε θεραπεία..., ό.π., σελ 251. 

25 Dutton, D. G., with Golant, S. K., (1995) The batterer: A psychological profile, N.Y., Basic Books, 
1995, σελ. 53-55. 

26Jacobson, N.S., Gottman, J.M., (1998) When men batter women: New insights into ending abusive 
relationships, Simon & Schuster, N.Y., σελ. 34-57. 



 

 

 
 

 

JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858 

 

27 

με την εκδήλωση βίας, αλλά δεν αποτελεί την κύρια αιτία27. Έτσι, η απεξάρτηση από 

την όποια ουσία δεν οδηγεί, απαραίτητα, στην παύση της βίας. Απλώς, όταν ο 

δράστης κακοποίησης βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια τέλεσης 

της πράξης του, τότε έχει σίγουρα εξασφαλίσει μία πολύ καλή δικαιολογία28.  

3. Τα άτομα που υπήρξαν θύματα κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία, 

εξελίσσονται σε βίαιους συντρόφους/ συζύγους 

        Ερευνητικά έχει φανεί ότι οι βίαιοι άνδρες ήταν πιθανότερο να είχαν 

υποστεί κακομεταχείριση ή κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία σε σύγκριση με 

τους μη βίαιους29. Άτομα που υπήρξαν θύματα κακοποίησης στην παιδική ηλικία 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα αυτοεκτίμησης, εμπιστοσύνης, αυτονομίας 

και δυσλειτουργικές συμπεριφορές στη σχέση με τη σύντροφο. Το ψυχικό τραύμα 

που φαίνεται ότι τα ακολουθεί30, μοιάζει να ενισχύει και τα κοινωνικά στερεότυπα 

του φύλου. Οι άνδρες με ιστορικό παιδικής κακοποίησης έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εκδηλώσουν επιθετικότητα - ιδιαίτερα εναντίον των συντρόφων 

τους -, ενώ οι γυναίκες τείνουν να θυματοποιούνται ή να αυτοτραυματίζονται31. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα άτομα που έχουν βιώσει τη βία ως παιδιά είναι 

πιθανό, αλλά όχι προδιαγεγραμμένο, να εξελιχθούν σε βίαιους ενήλικες.  

      Η διατήρηση και διαιώνιση των μύθων για την ενδοοικογενειακή βία είναι 

επικίνδυνες όχι μόνο επειδή ενισχύουν την κοινωνική αποδοχή της βίας και την 

απάθεια προς οποιαδήποτε έκφρασή της, αλλά και επειδή πολλές γυναίκες που 

πιστεύουν τους μύθους αυτούς οδηγούνται στο να δικαιολογούν, να 

ελαχιστοποιούν ή να αρνούνται τη βία που υφίστανται. Κατά συνέπεια, 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο, ώστε να 

αναζητήσουν βοήθεια.    

 

2.3  Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 

Η  ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο. Με βάση τη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί πολλές ερμηνευτικές  

                                                           
27  βλ. σχετκά, Gelles, R. J., Intimate Violence in Families, ό.π. 
28 Dobash, R.E., Dobash, R. P., «Violent men and violent contexts», στο Dobash, R.E., Dobash, R. P., 
Rethinking ...,ό.π., σελ. 149. 
29 Στο ίδιο. Βλ. επίσης, Johnson, H., «Rethinking survey research on violence against women », στο 
Dobash, R.E., Dobash, R. P., ό.π., σελ. 48-50, Gelles, R. J., Intimate Violence in Families, ό.π., Bancroft, 
L., Why does he do that? Inside the minds of angry and controlling men, N.Y., Berkley Books, 2002, 
σελ. 25-26. 

30 Herman, J. L., (1996) Η Βία: Επακόλουθα Ψυχικά Τραύματα και Θεραπεία, μτφ. Νάντσου,  Ε., 
Αθήνα, εκδ. ΘΕΤΙΛΗ, σελ. 173-177. 

31 Στο ίδιο. Επίσης, Gelles, R. J., Intimate Violence in Families, ό.π., σελ. 8. 
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προσεγγίσεις ως προς τους αιτιολογικούς παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η 

ενδοοικογενειακή βία. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο βασικές: 

2.3.1. Κοινωνικο-πολιτισμικές Θεωρίες 

Σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές και πολιτισμικές θεωρίες, η εμφάνιση και η 

συντήρηση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας αποδίδεται στους 

στρεσσογόνους παράγοντες που επιδρούν μέσα στην οικογένεια, ανάλογα με το 

πολιτισμικό πλαίσιο που επικρατεί σε κάθε κοινωνία. Ορισμένες από αυτές τις 

θεωρίες είναι οι εξής: 

-Η θεωρία των κοινωνικά στρεσσογόνων παραγόντων (Social Stress Model): Η 

θεωρία αυτή εξηγεί πώς κοινωνικοί παράγοντες όπως η ανεργία, η φτώχεια, το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική απομόνωση, πιθανολογούνται ως 

αιτιολογικοί παράγοντες βίαιης συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της οικογένειας οι 

παραπάνω παράγοντες προκαλούν προβλήματα στη λήψη αποφάσεων από τα μέλη 

της, στην επίλυση των διαφωνιών μεταξύ τους και στην επικράτηση του 

ισχυρότερου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να προκληθεί σύγχυση μεταξύ των μελών, 

θυμός και βία από τις ανεκπλήρωτες ανάγκες και επιθυμίες.  

-Η Θεωρία του πολιτιστικού μοντέλου (Cultural Model): υποστηρίζει ότι η βία 

μεταφέρεται από την κοινωνία (μακρο-επίπεδο) στο άτομο (μικρο-επίπεδο). Σε 

αυτό το πλαίσιο εκδηλώνεται πληθώρα βίαιων συμπεριφορών και συγκρούσεων, 

όπως είναι η χρήση όπλων και η διάδοση και προβολή της βίας, οι οποίες μένουν 

ατιμώρητες. Επιπλέον, η αποδοχή της βίας ως «νόμιμη βία» από τα άτομα και τις 

ομάδες μπορεί να συνδέεται με τη χρήση της ως μέσο έκφρασης και ψυχαγωγίας. 

Επομένως, η αποδοχή της βίας μπορεί να έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 

διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

-Η θεωρία της υποκουλτούρας της βίας (The Subculture of Violence): η θεωρία 

αυτή εξηγεί ότι ορισμένες υποομάδες (υπό την έννοια των υποσυνόλων) υιοθετούν 

κανόνες και αξίες που βασίζονται στη χρήση της βίας σε αντίθεση με την κυρίαρχη 

κουλτούρα. Επομένως, η βία χρησιμοποιείται ως μια αποδεκτή συμπεριφορά για 

την διευθέτηση προβλημάτων. Εντάσσεται σε ένα υποπολιτισμικό σύστημα όπου 

γίνεται αποδεκτή τόσο από τους δράστες όσο και από τα θύματα που, συνήθως, 

ανήκουν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, τα άτομα διαφέρουν 

μεταξύ τους και γι’ αυτό εκδηλώνουν διαφορετικούς τρόπους προσαρμογής στις 

συνθήκες διαβίωσης καθώς και στην εκμάθηση βίαιων συμπεριφορών. 

-Η Θεωρία της κοινωνικής συναλλαγής (Social Exchange Theory): αναφέρει πως οι 

ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται στη βάση κόστους-οφέλους. Όταν υπάρχει 

ισορροπία κόστους-οφέλους, τότε οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ομαλές. Όταν όμως 

δεν υπάρχει ισορροπία, ειδικά, όταν δεν υπάρχουν κυρώσεις ως συνέπεια μιας 

συμπεριφοράς, τότε ο δράστης ασκεί βία στα μέλη της οικογένειάς του, καθώς το 

κόστος είναι μικρότερο.  
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-Οικολογικές – Πολιτιστικές Θεωρίες: αναφέρουν πως το περιβάλλον στο οποίο ζει  

ένα άτομο επηρεάζει την ανάπτυξη επιθετικών συμπεριφορών, ειδικότερα, στους 

νέους. Οι πιεστικές καταστάσεις της καθημερινότητας, η νευρικότητα, το άγχος, η 

κατάθλιψη, η απομόνωση, η επιθετικότητα και η έκθεση του ατόμου σε μορφές 

βίας προκαλούν φαινόμενα αντικοινωνικότητας. Επίσης, η απομόνωση της 

οικογένειας από το ευρύτερο περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες για την ανάπτυξη 

αξιών που ευνοούν την βία. Συγκεκριμένα, η θεωρία των κοινωνικών δικτύων που 

εντάσσεται σε αυτό το ερμηνευτικό μοντέλο εξηγεί ότι η απομόνωση των 

οικογενειών από συγκεκριμένα υποστηρικτικά δίκτυα (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες) 

οδηγεί στην ανάπτυξη της βίας.  

2.3.2 Ψυχολογικές Θεωρίες 

Αυτή η κατηγορία θεωριών ερμηνεύει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας με 

βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τη σχέση ατόμου-περιβάλλοντος. 

-Θεωρίες προσωπικότητας (Individually Focused Model): προσπαθούν να  

εξηγήσουν την επιθετική συμπεριφορά και την προδιάθεση του ατόμου για την 

άσκηση της βίας με βάση τα ατομικά του χαρακτηριστικά (επιθετικότητα, εχθρότητα 

και εξάρσεις θυμού) και πιο συγκεκριμένα την ψυχοπαθολογική πλευρά της 

προσωπικότητάς του. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι τα βίαια ξεσπάσματα οφείλονται 

σε βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην προσωπικότητα του δράστη. Η 

ψυχαναλυτική προσέγγιση αποτυπώνει μια διαφορετική ερμηνεία σχετικά με την 

πρόκληση της βίας, η οποία επικεντρώνεται στα μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά 

του δράστη και τις ενδοψυχικές του συγκρούσεις.  

-Η Θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Social Learning Theory): αφορά την 

συμπεριφορά του ατόμου η οποία επηρεάζεται από τις κοινωνικές του 

αλληλεπιδράσεις. Τα άτομα, κυρίως στην παιδική τους ηλικία, αποδέχονται και 

υιοθετούν πρότυπα βίας μέσω της παρατήρησης και της μίμησης, τα οποία 

προβάλλουν στις σχέσεις τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η κοινωνική μάθηση συντελεί 

στην υιοθέτηση της βίας ως τρόπου επικοινωνίας. 

-Η Θεωρία της ευαλωτότητας (Vulnerability Theory): υποστηρίζει ότι ορισμένα 

χαρακτηριστικά ατόμων τα καθιστούν «ευάλωτα» στη βία (π.χ. άτομα με αναπηρίες 

και άτομα με σοβαρά οργανικά προβλήματα). 

-Η Θεωρία της προσκόλλησης (Attachment Theory): αφορά το συναισθηματικό 

δεσμό που δημιουργείται μεταξύ γονέα-παιδιού και επηρεάζει την μετέπειτα 

εξέλιξή του ως ενήλικα. Η συναισθηματική αποστέρηση που μπορεί να βιώσει το 

παιδί λόγω της ψυχρότητας ή της αδιαφορίας του γονέα, μπορεί να το οδηγήσει σε 

εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών. 
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-Η θεωρία  της μαθημένης αβοηθησίας (Learned helplessness): πρόκειται για μια 

θεωρία η οποία εξηγεί την παθητική αντίδραση του ατόμου σε ένα τραυματικό 

γεγονός που βιώνεται ως μη διαχειρίσιμο. Αυτή η παθητική στάση που το άτομο 

κρατά, διακόπτει την ικανότητά του για μάθηση. Για παράδειγμα, η γυναίκα λόγω 

κάποιων γνωρισμάτων που της αποδίδονται από την κοινωνία, είναι πιο εύκολο να 

υιοθετήσει στάση παθητικότητας και απόσυρσης. 

 

2.4.  Ο κύκλος της βίας  

Ο κύκλος που ακολουθεί η βία ερευνήθηκε αρχικά και προτάθηκε από τη L. 

Walker32, η οποία υποστηρίζει ότι, ο κύκλος της βίας είναι παρών σε όλες τις 

σχέσεις κακοποίησης, ανεξάρτητα από τη σκληρότητα της βίας. Σύμφωνα με τη 

Walker, ο κύκλος της βίας περιλαμβάνει τρία στάδια: 

α. Το στάδιο όπου «χτίζεται» η ένταση : σ’ αυτή τη φάση υπάρχει συσσώρευση 

στρες και ένταση συναισθημάτων και μπορεί να διαρκέσει από λίγες μέρες ως 

αρκετά χρόνια. 

β. Το στάδιο της έκρηξης της βίας: το βίαιο «ξέσπασμα» μπορεί να περιλαμβάνει 

διάφορες μορφές κακοποίησης και να είναι ιδιαίτερα σκληρό, αν ο δράστης 

βρίσκεται κάτω από έντονο στρες, ή/και υπο την επήρεια τοξικών ουσιών/αλκοόλ.  

γ. Το στάδιο της επανόρθωσης: μετά την καταστροφή και τις πληγές της βίας, ο 

δράστης προσπαθεί να επανορθώσει.  Γι’ αυτό το λόγο γίνεται ιδιαίτερα στοργικός, 

φαίνεται μετανιωμένος και πείθει το θύμα ότι δεν θα συμπεριφερθεί ποτέ ξανά με 

τον ίδιο τρόπο.  

Αν το πρόβλημα της κακοποίησης δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, με το 

πέρασμα του χρόνου παρατηρείται : 

 Μείωση της διάρκειας του πρώτου σταδίου («χτίσιμο» έντασης)  

 Αύξηση της διάρκειας και της έντασης του δεύτερου σταδίου (έκρηξη της 

βίας)  

 Μείωση της διάρκειας, έως και απαλοιφή, του τρίτου σταδίου 

(επανόρθωσης). 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, η ένταση κλιμακώνεται τόσο για το 

δράστη όσο και για το θύμα.  Με το ξέσπασμα της βίας (δεύτερο στάδιο), η ένταση 

του δράστη εκτονώνεται, ενώ το θύμα εξακολουθεί να τη συσσωρεύει, αδύναμο να 

την απελευθερώσει. Ο θυμός, η θλίψη και το άγχος του θύματος δεν βρίσκουν 

διέξοδο, με αποτέλεσμα να καταπιέζονται τα συναισθήματα και οι ανάγκες του.  Οι 

                                                           
32 Walker E. L., Η Κακοποιημένη Γυναίκα, ό.π.  
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συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία του θύματος μπορεί να είναι 

καταστροφικές και να προκαλέσουν μόνιμα ψυχοσωματικά προβλήματα ή να 

οδηγήσουν σε επιθετικότητα κατά άλλων προσώπων, συχνότερα, κατά των παιδιών. 

Το πρώτο σημάδι βίας είναι ένα περιστατικό μιας μεμονωμένης έκρηξης 

που, συνήθως, καταλήγει σε μικρή ή καμία βλάβη. Η σχέση μεταξύ των συντρόφων 

αλλάζει και σε αυτό το στάδιο και οι δύο αισθάνονται ντροπή και ενοχή. Το βίαιο 

περιστατικό αντιμετωπίζεται, μάλλον, ως ένα απομονωμένο γεγονός παρά ως μία 

αρχή του φαύλου κύκλου της βίας. Η γυναίκα-θύμα είναι πρόθυμη να συγχωρήσει 

το δράστη και να ξεχάσει ό,τι έγινε. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει εξωτερική 

βοήθεια. Αυτή η απουσία παρέμβασης του εξωτερικού ελέγχου μετά το πρώτο 

βίαιο επεισόδιο, ενισχύει, ως ένα βαθμό, θετικά τη μελλοντική πορεία της βίας και 

αυξάνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης της καταχρηστικής συμπεριφοράς.  

Στα αρχικά στάδια, η βία φαίνεται προσωρινή και τα προβλήματα που 

οδήγησαν στην αντιπαράθεση του ζευγαριού, ικανά να αντιμετωπιστούν. Ο 

δράστης είναι μετανιωμένος και το θύμα ελπίζει ότι η συμπεριφορά του θα αλλάξει. 

Καθώς ο χρόνος περνά, ο δράστης είναι λιγότερο μετανιωμένος και δεν σκοπεύει να 

διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά του. Η επικράτηση της βίας καθορίζει και την 

πορεία της σχέσης. Ο δράστης δεν βλέπει τίποτε το μεμπτό και επιλήψιμο στη 

συμπεριφορά του, ενώ το θύμα γίνεται όλο και πιο νευρικό, είναι σε εγρήγορση, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει την επόμενη βίαιη έκρηξη που μπορεί να είναι 

μοιραία για τη ζωή του. Προσπαθεί, μάταια, να αλλάξει την κατάσταση εστιάζοντας 

τις προσπάθειες στον κατευνασμό του δράστη. 

Μετά από το πρώτο βίαιο επεισόδιο, πολλές γυναίκες αναζητούν εσωτερικά 

τη δική τους ευθύνη για το βίαιο ξέσπασμα του συζύγου/συντρόφου τους και, 

συχνά, αισθάνονται ότι προκάλεσαν το δράστη επειδή δεν μπόρεσαν να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στο ρόλο τους. Άλλες φορές αντιδρούν και μάχονται να 

κατοχυρώσουν μια αξιοπρεπή θέση στη σχέση τους. Όμως, με το πέρασμα του 

χρόνου, η σκληρότητα και η επικράτηση της βίας στη σχέση, «κάμπτει» τις 

αντιστάσεις των γυναικών. 

 

2.5. Το προφίλ του δράστη κακοποίησης στο πλαίσιο της συζυγικής/ 

συντροφικής βίας  

        Κλινικές παρατηρήσεις και σχετικές έρευνες κάνουν λόγο για ύπαρξη 

διαταραχής (αντικοινωνική, οριακή, ναρκισσιστική ή πολλαπλής) προσωπικότητας 

στον δράστη κακοποίησης. Επιπλέον αναφέρεται κοινωνική δυσπροσαρμογή των 

δραστών, συναισθηματική αστάθεια, προβλήματα κοινωνικής συμμόρφωσης και 

αρνητικά συναισθήματα που επικρατούν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις π.χ. 

εχθρότητα, ζήλια, ανασφάλεια, θυμός, άγχος, φοβίες, καταπίεση, σαδισμός, 

συναισθηματική ψυχρότητα, κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές τάσεις. Φαίνεται 
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να βιώνουν έντονο άγχος, εξ΄ αιτίας προσωπικών και κοινωνικών πιέσεων, ενώ 

συχνά αισθάνονται ότι δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις πιέσεις καταφεύγουν, υπό την έννοια της εκτόνωσης, 

συχνά στη χρήση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών και στη βίαιη συμπεριφορά 

εναντίον των συντρόφων τους.  

Επίσης, οι άνδρες αυτοί παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, φαίνονται 

σαγηνευτικοί και συναισθηματικά χειριστικοί, με προβλήματα ελέγχου των 

παρορμήσεών τους. Εκδηλώνουν άκαμπτες αυταρχικές στάσεις και πιστεύουν στην 

παραδοσιακή υπεροχή των ανδρών και τα στερεότυπα που συνδέονται με τον 

κυρίαρχο ρόλο του άνδρα μέσα στην οικογένεια ή στη σχέση33. Αναπτύσσουν 

αισθήματα παθολογικής ζήλιας, ανασφάλειας και συναισθηματικής εξάρτησης από 

τη σύντροφό τους είναι ελεγκτικοί και κτητικοί χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη για 

τη βία που ασκούν. Πιθανόν, να είναι αμφισεξουαλικοί ή να χρησιμοποιούν 

ιδιαίτερα τη σεξουαλική βία για ν’ αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να 

αποκαταστήσουν την εικόνα του ανδρισμού τους34.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του δράστη κακοποίησης 

κινούνται γύρω από το τρίπτυχο: Άρνηση και ελαχιστοποίηση της βίαιης 

συμπεριφοράς  - εξάρτηση από τη σύζυγο/ σύντροφο και ζηλοτυπία- Χαμηλή αυτο 

εκτίμηση35. 

 

2.6. Το προφίλ του θύματος κακοποίησης στο πλαίσιο της συζυγικής/ 

συντροφικής βίας  

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, συχνά, παρατηρούνται σε γυναίκες-θύματα 

κακοποίησης και αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για υποψία κακοποίησης: Οι 

γυναίκες αυτές περιγράφονται ως άτομα εξαρτημένα, με χαμηλή αυτο-εκτίμηση και 

αίσθημα ανεπάρκειας, ενοχές, και υποτίμηση του εαυτού τους. Έχουν έναν 

συντηρητικό προσανατολισμό με εσωτερίκευση των πολιτισμικών μύθων και 

στερεοτύπων ως προς το ρόλο των δυο φύλων. Αντιλαμβάνονται τον άνδρα ως 

«κεφαλή» της οικογένειας/σχέσης ακόμη κι αν, συχνά, είναι αυτές που τη στηρίζουν 

(οικονομικά, ανατροφή παιδιών κ.λ.π.). Παρουσιάζουν νευρικότητα, 

υποχωρητικότητα, δειλία, προσπάθειες για τελειομανία, απόσυρση από κοινωνικές 

δραστηριότητες/φίλους, υπακοή, κατάθλιψη, απόγνωση, προβλήματα ύπνου, 

απόπειρες αυτό-τραυματισμού ή λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Είναι 

                                                           
33 Βλ. επίσης Claes, J. A, Rosenthal, D. M., “Men who batter women: A study in power”, Journal of 
Family Violence, Vol. 5, No. 3, 1990, pp.215-224. 

34 Sonkin, D., DelMartin, Walker, L.E.A, The Male Batterer..., ό.π., σελ. 45. 

35 Sonkin, D., DelMartin, Walker, L.E.A, The Male Batterer..., ό.π., σελ. 42-44. 
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πιθανόν να υπήρξαν θύματα παιδικής κακοποίησης ή μάρτυρες κακοποίησης της 

μητέρας τους από τον πατέρα κατά την παιδική τους ηλικία, γεγονός που μπορεί να 

αυξήσει την ανοχή τους απέναντι στη βία των συζύγων/ συντρόφων τους.  

   

2.7. Λόγοι που εμποδίζουν τις κακοποιημένες γυναίκες να 

εγκαταλείψουν τη βίαιη σχέση 

Μερικοί από τους κυριότερους λόγους που εμποδίζουν την απόφαση της 

κακοποιημένης γυναίκας να εγκαταλείψει τη βίαιη σχέση και το βασανιστή της36 

είναι: 

➢ Ο φόβος: πρόκειται για το κυρίαρχο συναίσθημα που τροφοδοτεί και 

ενδυναμώνει τις σχέσεις κακοποίησης αλλά και για έναν πολύ ισχυρό 

αποτρεπτικό παράγοντα διακοπής της σχέσης.  Η απόδραση από μια σχέση 

κακοποίησης είναι περισσότερο επικίνδυνη, μερικές φορές, από την 

παραμονή σε αυτή. Συχνά, τα θύματα αναφέρουν ότι δεν έχουν που να πάνε 

ή που να απευθυνθούν για βοήθεια καθώς και ότι δεν γνωρίζουν το νόμιμο 

δικαίωμά τους για προστασία από τη βία, γεγονός που αυξάνει το φόβο και 

την πιθανότητα παραμονής τους στο σπίτι.   

➢ Η οικονομική ανεπάρκεια: η έλλειψη απασχόλησης και η οικονομική 

δυσχέρεια αποτελούν εμπόδια στην απόφαση της γυναίκας να 

απομακρυνθεί από τη σχέση, τα οποία φαντάζουν ανυπέρβλητα όταν το 

θύμα είναι και μητέρα και έχει την ευθύνη ανατροφής των παιδιών. 

Συνυπάρχει ο φόβος φτώχειας και απομόνωσης.  

➢ Η εξάρτηση: η χρόνια σωματική και συναισθηματική κακομεταχείριση έχει 

σταδιακά καταστρέψει την αυτοεκτίμηση του θύματος και έχει βοηθήσει 

στην επικράτηση συναισθηματικών, οικονομικών και κοινωνικών 

εξαρτήσεών του από το δράστη, στο βαθμό που το ίδιο το θύμα πιστεύει ότι 

δεν μπορεί να επιβιώσει μακριά από αυτόν. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

προσπάθεια διαφυγής φαντάζει ανέφικτη και ο δράστης παντοδύναμος 

(μαθημένη αβοηθησία). Νιώθει ντροπή να παραδεχτεί ότι κακοποιείται και 

ταπείνωση, σκεπτόμενη τι θα πουν οι άλλοι ενώ, παράλληλα, θεωρεί ότι δεν 

μπορεί να στερήσει τον πατέρα από τα παιδιά της.    

➢ Η αγάπη προς το δράστη: θετικά συναισθήματα που δεν έχουν πάψει να 

υπάρχουν από την πλευρά του θύματος και τροφοδοτούν την ελπίδα ή την 

αυταπάτη ότι ο δράστης θα αλλάξει συμπεριφορά. Δικαιολογεί τη βία του 

δράστη και κατηγορεί τον εαυτό της. 

                                                           
36 Walker E. L.,  Η Κακοποιημένη Γυναίκα..., ό.π. 
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➢ Η αποδοχή της βίας μέσα από το αξιακό σύστημα του θύματος: πρόκειται 

για την αποδοχή της κουλτούρας της βίας από το θύμα. Η βία δεν έχει 

απαξιωτικό χαρακτήρα, θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή και αναμενόμενη 

συμπεριφορά στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής ή του γάμου. Έτσι, το 

θύμα δεν θεωρεί ότι η βία αποτελεί λόγο για διακοπή της σχέσης. Μάλιστα, 

μπορεί να θεωρεί τη βία ως ένδειξη αγάπης με ασαφείς και αντιφατικές 

αντιλήψεις για το τι περιλαμβάνει η συντροφική αγάπη.  

➢ Τα κοινωνικά στερεότυπα γύρω από το ρόλο των δύο φύλων. Στη 

συνείδηση κάποιων γυναικών ο «ανδρισμός» και η συμπεριφορά των 

ανδρών εμπεριέχει στοιχεία βίας και επιβολής που τους ασκούν γοητεία. 

Πολλές γυναίκες δηλώνουν ότι προτιμούν ριψοκίνδυνες σχέσεις με 

σκληρούς και επικίνδυνους άνδρες. Αν και δεν επιθυμούν, ούτε 

απολαμβάνουν την κακοποίησή τους, βρίσκουν τους βίαιους συντρόφους 

τους χαρισματικούς και ελκυστικούς, συνεπώς, δεν επιθυμούν να τους 

εγκαταλείψουν. 

 

2.8. Οι συνέπειες της κακοποίησης 

Η ενδοοικογενειακή βία ως ένα από τα δολιότερα και πιο φρικτά πρόσωπα 

της βίας, θεωρούνταν ανέκαθεν ιδιωτική υπόθεση (και όχι υπόθεση της επίσημης 

πολιτείας και των φορέων της), με αποτέλεσμα να παραγνωρίζεται η σοβαρότητά 

της με συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.   

2.8.1. Συνέπειες σε ατομικό επίπεδο 

Κατά βάση οι συνεχείς σωματικοί τραυματισμοί, όπως μώλωπες, εσωτερικές 

κακώσεις, οπτικοακουστικές ή μυϊκές βλάβες, ενίοτε και τα καψίματα στο σώμα, 

προξενούν σε βάθος χρόνου διάφορες νευρολογικές παθήσεις, κεφαλαλγίες, 

καρδιολογικά προβλήματα, εντερικές διαταραχές, μόνιμες αναπηρίες. Ειδικότερα, η 

άσκηση σωματικής και σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

προκαλεί διάφορες γυναικολογικές διαταραχές (αποβολές εμβρύων, ακατάσχετες 

αιμορραγίες, κ.ά.), ή τη γέννηση λιποβαρών βρεφών, καθώς και γενικότερες 

ανωμαλίες στο αναπαραγωγικό σύστημα (όπως φλεγμονές μήτρας), ενώ 

παράλληλα μπορούν να εκδηλωθούν ποικίλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα. 

Η βαθμιαία εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος των γυναικών είτε 

επιφέρει είτε συνυπάρχει με την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών, με συνηθέστερη 

την κατάθλιψη. Ως συνοδά προβλήματα εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων: 

μετατραυματική διαταραχή στρες (αμνησία, εφιάλτες, διαταραχές ύπνου, 

παγωμένο συναίσθημα, υπερεπαγρύπνιση, δυσκολία συγκέντρωσης, αισθήματα 

αποξένωσης κ.α), διαταραχές διατροφής (κυρίως, ανορεξία), ενοχή, κοινωνικές 

φοβίες και ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, καθώς και σεξουαλικές διαταραχές. 
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Δεν αποκλείεται η χρήση τοξικο-ξαρτητικών ουσιών, αλκοόλ, 

αναλγητικών/ηρεμιστικών ή/και αντικαταθλιπτικών χαπιών. 

Η συστηματική κακοποίηση των γυναικών αντικατοπτρίζεται και στον 

εργασιακό τομέα. Η μειωμένη επαγγελματική σταθερότητα των κακοποιημένων 

γυναικών συσχετίζεται άμεσα με τα ψυχοσωματικά προβλήματα, ιδίως το έντονο 

άγχος και την κατάθλιψη. Συχνά, παρατηρείται περιορισμένη συγκέντρωση, 

αδυναμία συνεργασίας, διακεκομμένα ωράρια, ειδικές άδειες, απουσίες, κ.α., 

συνθήκες οι οποίες ελαττώνουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των 

γυναικών, επαυξάνοντας τις πιθανότητες για την δημιουργία οικονομικών 

προβλημάτων είτε με την οικειοθελή παραίτηση τους, είτε με την απόλυση τους.  

Σημαντικό παράγοντα παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας των 

εργαζομένων γυναικών αποτελούν οι μέθοδοι παρενόχλησης από την πλευρά των 

δραστών στους χώρους απασχόλησης των θυμάτων τους. Τα επανειλημμένα 

απειλητικά/παρενοχλητικά τηλεφωνήματα, οι παρακολουθήσεις (stalking) εν ώρα 

εργασίας, η απόκρυψη ή καταστροφή επαγγελματικού υλικού στο σπίτι, η 

ηθελημένη πρόκληση τραυματισμών ή οι χρονικές καθυστερήσεις είναι μερικές 

τακτικές οι οποίες συμβάλλουν επιζήμια στην επαγγελματική τους πορεία. Ο 

περιορισμός των εισοδηματικών απολαβών και επαγγελματικών ευκαιριών, η 

ανεργία καθώς και η οικονομική εξάρτηση από τους δράστες, αφενός, επιδεινώνουν 

την ψυχολογική κατάσταση των κακοποιημένων γυναικών, αφετέρου 

ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες απομάκρυνσης από την κακοποιητική σχέση. 

Οι προαναφερόμενες συνέπειες επηρεάζουν αναμφίβολα τη λειτουργία της 

οικογενειακής ζωής με αμεσότερους αποδέκτες τα παιδιά, καθώς η έκθεση τους στη 

βία εγκυμονεί ποικίλους κινδύνους . 

2.8.2. Συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο 

     Η ευρύτερη αναγνώριση της βίας ως αποδεκτό μέσο για την συμμόρφωση των 

μελών μιας οικογένειας αλλά και η ιδιωτικότητα που φέρουν οι οικογενειακές 

υποθέσεις, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην υποβάθμιση της 

σοβαρότητας του φαινομένου και συντελούν καθοριστικά στην διαμόρφωση μίας 

στάσης ανοχής απέναντι στη γυναικεία κακοποίηση.  

      Από την άλλη πλευρά, στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι η 

ενδοοικογενειακή/ συντροφική βία είναι ένα «ακριβό» για τη  δημόσια υγεία 

κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο βαραίνει οικονομικά τα κράτη παγκοσμίως. Η 

οικονομική επιβάρυνση αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των θυμάτων, 

στη χρήση νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, στην απώλεια 

παραγωγικότητας/αποδοτικότητας, καθώς και το κόστος από την ενεργοποίηση των 

επίσημων φορέων κοινωνικού ελέγχου (Αστυνομία, δικαστικό σώμα κλπ.). Τα 

κράτη, πέραν των δημοσίων δαπανών, επιβαρύνονται έμμεσα από τα οικονομικά 
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έξοδα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι κακοποιημένες 

γυναίκες. Το οικονομικό κόστος δεν προέρχεται μόνο από την χαμηλή 

παραγωγικότητα των θυμάτων και των δραστών, αλλά πιθανότατα και των 

υπολοίπων συναδέλφων εξαιτίας της αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η έλλειψη 

μέριμνας ως προς τους υπαλλήλους που εμπλέκονται με την 

ενδοοικογενειακή/συντροφική βία, πιθανότατα, να φέρει συνέπειες στη φήμη των 

επιχειρήσεων. Στο κόστος περιλαμβάνονται οι άδειες/απουσίες των εργαζομένων, 

οι παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, η αντικατάσταση του προσωπικού, οι 

φορολογικές δαπάνες για την ενδοοικογενειακή βία. Εντούτοις, το μεγαλύτερο 

κόστος εμφανίζεται στις ιατρικές υπηρεσίες, εξαιτίας των αναρρωτικών αδειών, την 

επαύξηση ασφαλίστρων υγείας κ.τ.λ.   

Ας σημειωθεί εδώ, ότι η έννοια της παραγωγικότητας δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του δημόσιου οικονομικού τομέα, αλλά επεκτείνεται και 

στην οικογένεια, η οποία αποτελεί μια μικρή μονάδα και τα μέλη της καταναλώνουν 

χρόνο και ενέργεια στην εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αμελούνται μέσα σε κακοποιητικό πλαίσιο.   
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 

Ο ρόλος της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση και διαχείριση 

περιστατικών συζυγικής/ συντροφικής βίας 

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζονται: 

 Οι καλές πρακτικές κατά την αστυνομική διαχείριση περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας 

 Παραδείγματα από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά για την τυποποιημένη 

μορφή της φόρμας αστυνομικής αναφοράς  

 Η φόρμα αναφοράς παραγόντων κινδύνου, όπως έχει αναπτυχθεί από το 

έργο ΑΡΙΑΔΝΗ. 

 Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 Ορισμοί ομάδας, διασπαστικοί παράγοντες συνοχής ομάδας, ικανότητες 

μελών 

 Ορισμοί σύγκρουσης, στάδια κλιμάκωσης σύγκρουσης, τεχνικές 

αποκλιμάκωσης 

 

Λέξεις κλειδιά: προστασία θύματος, εκτίμηση κινδύνου, φόρμα αστυνομικής 

αναφοράς, αξιολόγηση κινδύνου, θυματολογικό προφίλ, επικοινωνία, 

ενσυναίσθηση, ομάδα, κλιμάκωση και αποκλιμάκωση σύγκρουσης. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να: 

 Γνωρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη 

 Γνωρίζουν τις δυνατότητες που δημιουργεί η σωστή αξιοποίηση της 

αστυνομικής αναφοράς 

 Συλλέγουν με οργανωμένο τρόπο πληροφορίες για τις πραγματικές ανάγκες 

μιας γυναίκας, πιθανού θύματος ενδοοικογενειακής βίας 

 Έχουν εξοικειωθεί με σύγχρονα μοντέλα καταγραφής πληροφοριών, στο 

πλαίσιο της συμπλήρωσης της αστυνομικής αναφοράς 

 Διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στις δυνατότητες βελτίωσης των 

εφαρμοζόμενων στην Ελλάδα αστυνομικών πρακτικών 
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 Είναι ικανοί να βελτιώσουν τις καταγραφές αναφορών, στο πλαίσιο των 

υποθέσεων που χειρίζονται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 

 Έχουν αποκτήσει μια σφαιρικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας υπόθεσης 

πιθανολογούμενης ενδοοικογενειακής βίας. 

 Κατανοούν βασικές έννοιες επικοινωνίας   

 Αναγνωρίζουν τα εμπόδια κατά τη διαδικασία της επικοινωνιακής 

διαδικασίας 

 Εφαρμόζουν τεχνικές  αποτελεσματικής επικοινωνίας  

 Συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων 

 Αναγνωρίζουν τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης 

 Εφαρμόζουν τεχνικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. 
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3.1.  Αστυνομική διαχείριση περιστατικών ΕΒ: Επισκόπηση καλών 

πρακτικών 

Γενικά, η αστυνομική διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 

πρέπει να προκαλούν μακροπρόθεσμα ένα θετικό αποτέλεσμα ως προς τα ποσοστά 

καταγγελίας  εκ μέρους των θυμάτων γυναικών, μειώνοντας τον λεγόμενο 

«σκοτεινό» αριθμό υποθέσεων, οι οποίες δεν φτάνουν, για διάφορους λόγους σε 

γνώση των Αρχών. Εξετάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές, με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία και τι συστάσεις διεθνών οργανισμών, επιλέγεται να ταξινομήσουμε 

προτεινόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των χρονικών φάσεων της αστυνομικής 

παρέμβασης, ξεκινώντας από την πρώτη ανταπόκριση στην κλήση για παρέμβαση 

και καταλήγοντας στην παραπομπή του θύματος σε δομές αρωγής και υποστήριξης.  

Αρχική κλήση  

Ο «πρώτος ανταποκριτής» σε ένα καταγγελλόμενο συμβάν 

ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων την κατάλληλη 

πληροφόρηση για να κρίνει την αναγνώριση της αντικειμενικής υπόστασης της 

ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσει το 

θύμα και να του παρέχει τις πρώτες συμβουλές για την αυτοπροστασία του.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (999) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο 

τηρείται αρχείο προηγούμενων κλήσεων σημειώνοντας παρόμοιες 

(επαναλαμβανόμενες) κλήσεις του θύματος που είχε κάνει στο παρελθόν, 

προκειμένου να ενημερωθεί έγκαιρα ο αστυνομικός που διαχειρίζεται την πρώτη 

ανταπόκριση σε νέα κλήση.  

Πρώτη ανταπόκριση 

H αρχική ανταπόκριση εστιάζει καταρχήν στα πρώτα -προσωρινού 

χαρακτήρα- μέτρα προστασίας του θύματος από τον υπαρκτό κίνδυνο που διατρέχει 

και παράλληλα στη διασφάλιση των εμφανών αποδεικτικών στοιχείων, με τα οποία 

θα στοιχειοθετηθούν οι ποινικές πράξεις εκ μέρους του δράστη. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο έχουν δοθεί οδηγίες στους πρώτους αστυνομικούς ανταποκριτές που 

καταφθάνουν στο συμβάν, να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια του θύματος, 

όσο παραμένει στη σκηνή του εγκλήματος, χωρίς να αποκλείεται η επιτόπια κλήση 

συνεργαζόμενων (μη αστυνομικών) φορέων για την υποστήριξη του, ώστε άμεσα να 

παύσει να ζει υπό όρους εξάρτησης και ελέγχου του δράστη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  πρακτική της αστυνομίας της 

Northumbria, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επιτρέπει στο πλαίσιο της πρώτης 

ανταπόκρισης την παρουσία εργαζόμενου από δομή αρωγής, ο οποίος συνομιλεί με 



 

 

 
 

 

JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858 

 

41 

το θύμα, προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης, φροντίζει για την παρακολούθηση και 

σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να απομακρύνει τη γυναίκα σε ένα 

προστατευμένο/ασφαλές μέρος. 

Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 

Στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών εντάσσεται και η συλλογή 

πληροφοριών και επίσημων καταθέσεων από το ευρύτερο περιβάλλον, τόσο το 

θύματος, όσο και του δράση (γειτονιά, ευρύτερη οικογένεια), καθώς και η λήψη 

πραγματογνωμοσύνης υπό τη μορφή αναφοράς ψυχολόγου ή ψυχιάτρου. 

Στη Φινλανδία, σε κάθε αστυνομικό τμήμα διατίθεται τουλάχιστον ένας 

κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος ενεργοποιείται από τις αρχικές ήδη φάσεις του 

χειρισμού μιας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης σε ορισμένες χώρες, οι 

εισαγγελικές αρχές επιτρέπουν τη βιντεοσκόπηση της κατάθεσης του θύματος, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ως αποδεικτικό στοιχείο, ακόμα και αν το θύμα 

υπαναχωρήσει, συνήθως λόγω πιέσεων που ασκείται από τον δράστη και το 

οικογενειακό/κοινωνικό περιβάλλον. 

Διαχείριση θύματος 

Κατά τη διαχείριση του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, 

προτεραιότητα δίνεται κυρίως στη παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς το θύμα, 

αξιολογώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με κριτήρια «εκτίμησης 

κινδύνου». Πολλά κράτη έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα μοντέλα ανάλυσης και 

αξιολόγησης των πληροφοριών που αφορούν στην κατάσταση που έχει περιέλθει το 

θύμα και στην πιθανότητα εκδήλωσης μελλοντικών απειλών από τον δράση. 

Η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να γίνει σε συνεργασία και με τη συναίνεση του 

θύματος, ενώ η διαμόρφωση της βασίζεται σε τυποποιημένα μοντέλα αξιολόγησης. 

Με βάση την αξιολόγηση αυτή αποφασίζεται το επίπεδο των μέτρων ασφάλειας που 

δικαιούται να λάβει το θύμα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες 

κάθε ξεχωριστής υπόθεσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Σουηδία, παρέχεται η 

δυνατότητα, με εντολή του εισαγγελέα να γίνει χρήση μέσου ηλεκτρονικής 

επιτήρησης  του δράστη, ως προσωρινό μέτρο για την ασφάλεια του θύματος. 

Παραπομπή σε δομές αρωγής 

H συνεργασία ανάμεσα στις Αρχές και στους Φορείς που διαχειρίζονται τις 

υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας ενεργοποιείται κυρίως στη βάση της επιθυμίας 

του ίδιου του θύματος να λάβει την ανάλογη αρωγή και συνδρομή. Η τακτικότητα 

στη συνεργασία αυτή βρίσκεται, ακόμα για τις κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σε ένα δοκιμαστικό στάδιο, ενώ για ορισμένα κράτη η συνεργασία αυτή έχει 

επίσημα θεσμοθετηθεί, εστιάζοντας στη βελτίωση των δυνατοτήτων της αστυνομίας 
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να έχει στη διάθεση της την κατάλληλη πληροφόρηση για το δίκτυο των διαθέσιμων 

δομών που μπορούν να υποστηρίξουν τα θύματα.  

Αξιολόγηση 

Σε επιτελικό επίπεδο σχεδόν όλες οι σύγχρονες αστυνομίες των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλέγουν με οργανωμένο τρόπο στατιστικά 

δεδομένα, βασισμένα στις τυποποιημένες αναφορές για κάθε υπόθεση 

ενδοοικογενειακής βίας. Στην Αστυνομία της Κύπρου λειτουργεί Γραφείο 

αποκλειστικά για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση των παιδιών. Οι 

κυριότερες αρμοδιότητές του είναι η παρακολούθηση περιπτώσεων 

ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης που καταγγέλλονται σε 

αστυνομικά τμήματα, η διατήρηση ηλεκτρονικού μητρώου όλων των περιπτώσεων 

ενδοοικογενειακής βίας και η έκδοση ετήσιων στατιστικών στοιχείων, η εξέταση 

ποινικών φακέλων και η παροχή γνωμοδοτήσεων και η εκπαίδευση των 

αστυνομικών για θέματα τα οποία αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. 

Αλλά και στην Ελλάδα, άξιο λόγου είναι το ηλεκτρονικό σύστημα σηματικών 

αναφορών, παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής συλλογής πληροφοριών και εξαγωγής 

αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τα περισσότερα εγκλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων του νόμου ενδοοικογενειακής βίας.Κατά 

κανόνα η πληροφόρηση αυτή μεταφέρεται σε αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αποκτούν μία συνολική εικόνα σε 

πανελλαδικό επίπεδο. Στην περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας, αρμόδια 

Υπηρεσία του Αρχηγείου που λαμβάνει γνώση όλων των συμβάντων, αποτελεί η 

Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας. 
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3.2. Ζητήματα αστυνομικής αναφοράς των σχετικών περιστατικών: 

Ανάδειξη καλών πρακτικών 

Η αναλυτική καταγραφή ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί 

να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για τους σκοπούς της ενημέρωσης άλλων 

αρμόδιων φορέων και Αρχών, όσο και την καθ’ αυτή αξιολόγηση του θύματος και 

των αναγκών του, με βάση τα δεδομένα που καταγράφονται αναφορικά με την 

αρνητική κατάσταση που βιώνει.  

Ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα αποτελεί κατά κανόνα τον πρώτο επίσημο 

φορέα κοινωνικού ελέγχου που θα λάβει γνώση ενός περιστατικού 

ενδοοικογενειακής βίας. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, η υποχρέωση εχεμυθείας έχει γενικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου 

δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται βασικά στοιχεία  της υπόθεσης σε 

οποιονδήποτε. Από την άλλη πλευρά η υποχρέωση ενημέρωσης του θύματος για τα 

δικαιώματα του, δημιουργεί την εντύπωση ότι η περαιτέρω συνδρομή των φορέων 

που παρέχουν υπηρεσίες αρωγής αποτελεί ζήτημα προσωπικής τους επιλογής. Στο 

επίπεδο λοιπόν της προανακριτικής διαχείρισης του περιστατικού από την 

αστυνομία, οι λοιποί φορείς που προαναφέρθηκαν, δεν λαμβάνουν καμία 

ενημέρωση, χωρίς την επιθυμία του ίδιου του θύματος. Στην περίπτωση όμως που 

το επιθυμεί είναι υποχρεωμένες να το πράξουν.37 

Η αστυνομική αναφορά συμβάντων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού μοντέλου 

οργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, αρχικά έχει ως κύριο σκοπό την 

ενημέρωση της ιεραρχίας, προκειμένου να ελέγχεται η δραστηριότητα των 

Τμημάτων που επιλαμβάνονται σε διάφορα συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγείου αναφέρει ότι 

οι καταχωρήσεις των σημαντικών αναφορών είναι συνοπτικές, ακριβείς και σαφείς, 

χωρίς περιττές φράσεις και λέξεις και συντάσσονται σε ειδικά έντυπα- υποδείγματα. 

Επίσης υποβάλλονται το αργότερο εντός τριών (3) ωρών, από τη στιγμή που έλαβε 

γνώση τους η επιληφθείσα Αστυνομική Αρχή.38Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, στην 

περίπτωση των συμβάντων ενδοοικογενειακής βίας, είναι αντικειμενικά δύσκολο 

μία τέτοιας μορφής αναφοράς να εξυπηρετήσει και άλλους σκοπούς, όπως η 

«αξιολόγηση του κινδύνου» του θύματος, μέσα από την ανάλυση ποιοτικών 

δεικτών, καταγραφής του προφίλ του δράστη, κ.λπ. 

Αναζητώντας βέλτιστες πρακτικές πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο της 

αστυνομικής αναφοράς, πρέπει να επισημανθεί καταρχήν ότι πλέον η αστυνομική 

αναφορά, εξυπηρετεί παράλληλα με την ενημέρωση της ιεραρχίας, την έγκαιρη 

ενημέρωση συναρμόδιων Αρχών και Φορέων που εμπλέκονται σε άλλες φάσεις 

                                                           
37Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 3500/2006 

38Κανονιστική Διαταγή 1/2010 Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
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διαχείρισης του περιστατικού, δηλαδή στην παροχή αρωγής και άλλων μορφών 

υποστήριξης προς τα θύματα. 

Συνήθως, η αναφορά έχει συγκεκριμένη τυποποιημένη μορφή, με πεδία προς 

συμπλήρωση, καθοδηγώντας ουσιαστικά τον αστυνομικό, στην αναζήτηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών που σε δεύτερη φάση, μπορεί χρησιμοποιηθούν ως 

δείκτες «αξιολόγησης του κινδύνου», δηλαδή, με τυποποιημένο τρόπο να 

αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και αρωγής του θύματος, στη βάση 

ενός μοντέλου αξιολόγησης των δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση που έχει 

περιέλθει το θύμα και στην πιθανότητα εκδήλωσης μελλοντικών απειλών από τον 

δράση. 

Στην Ισπανία ένα τέτοιο μοντέλο κατατάσσει τα μέτρα ασφάλειας, ανάλογα 

με το επίπεδο κινδύνου που διαμορφώνεται στην υπό διερεύνηση υπόθεση. Ως 

ενδεικτικοί δείκτες διαμόρφωσης του κινδύνου (δηλαδή πληροφορίες που 

συλλέγονται στην τυποποιημένη φόρμα) αναφέρονται: α) οι σχέσεις που 

διατηρήθηκαν ανάμεσα στο θύμα και δράστη, β) το ποινικό παρελθόν του δράση, γ) 

οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες για το θύμα και το δράστη, κ.ά. Στο 

χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου περιλαμβάνονται μέτρα όπως η ενημέρωση του 

δράστη ότι το θύμα τελεί υπό αστυνομική προστασία, η τακτική επαφή της 

αστυνομίας με το θύμα, η παροχή συμβουλευτικής για την αυτοπροστασία το 

θύματος, κ.ά. Στο υψηλό επίπεδο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η τακτική επιτήρηση 

του χώρου διαμονής του θύματος, ο έλεγχος από την αστυνομία ότι ο δράστης 

σέβεται τα προσωρινά μέτρα που επέβαλε ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο, η επιβολή 

ηλεκτρονικής επιτήρησης του δράστη, κ.λπ. 

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την 

τήρηση τυποποιημένων αναφορών καταγραφής περιστατικών ενδοοικογενειακής 

βίας, αποτελούν επίσης τα παρακάτω: 

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην τυποποιημένη αναφορά συμβάντος συμπληρώνεται 

η επισήμανση «DV», προκειμένου το περιστατικό να τύχει περαιτέρω 

διερεύνησης σε ύστερο χρόνο, ιδίως ως προς το μελλοντικό αποτέλεσμα της 

υπόθεσης (π.χ. αθώωση δράση, υπαναχώρηση θύματος, καταδίκη, κ.λπ.). 

• Η ηλεκτρονική καταγραφή των σχετικών συμβάντων παρέχουν τη δυνατότητα οι 

υποθέσεις να αξιολογούνται συνολικά, ως στατιστικοί δείκτες, εξάγοντας γενικά 

συμπεράσματα για την ανάπτυξη του φαινομένου διαχρονικά και χαρτογραφικά, 

αξιολογώντας, παράλληλα, την αποτελεσματικότητα των Αρχών Επιβολής του 

Νόμου. 

• Σε πολλές χώρες τηρείται η πρακτική της υποβολής πρόσθετης φόρμας 

αναφοράς, σύμφωνα με την οποία συμπληρώνονται δεδομένα που 
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συγκεκριμενοποιούν τις επιμέρους περιστάσεις διάπραξης των παραβατικών 

συμπεριφορών του δράστη (π.χ. χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών), τη παρεχόμενη 

αρωγή που απαιτείται βάσει των δεδομένων της υπόθεσης, το ιστορικό του 

δράση, κ.ά. 

• Δεδομένης της ευαισθησίας των πληροφοριών, τηρείται ο εμπιστευτικός 

χαρακτήρας των δεδομένων που καταγράφονται, καθόσον η αναφορές που 

συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, παρέχουν τη δυνατότητα να διανέμουν 

συγκεκριμένα πεδία αυτής σε άλλους φορείς, στη βάση της ενημέρωσης όσων 

έχουν ουσιαστικό και αναγκαίο ρόλο στον χειρισμό της υπόθεσης (need to know 

basis). 
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3.3.  Εκπαίδευση στη φόρμα αστυνομικής αναφοράς του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ 

Κεντρικός άξονας στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ αποτελεί η ανάπτυξη και πιλοτική 

εφαρμογή της χρήσης μίας φόρμας αναφοράς η οποία περιλαμβάνει δομημένα 

πεδία προς συμπλήρωση, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό της κατάστασης και του επιπέδου κινδύνου που 

βρίσκεται μία γυναίκα, πιθανό ή χαρακτηρισμένο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Η 

φόρμα σχεδιάστηκε από επιστημονική ομάδα της κοινοπραξίας του έργου και έχει 

ως σκοπό να αξιοποιηθεί από το εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό ως ένα 

πρόσθετο εργαλείο, πέραν των τυποποιημένων αναφορών και φορμών που 

συμπληρώνονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που αφορούν σε μία υπόθεση 

ενδοοικογενειακής βίας έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, στη φόρμα αποφεύγονται 

να ζητούνται πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα, καθώς και αστυνομικού 

χαρακτήρα πληροφορίες που αφορούν σε λεπτομέρειες της υπόθεσης που 

χειρίζεται το αστυνομικό προσωπικό. Έμφαση δίνεται στην κατάσταση της 

ενδιαφερόμενης και στις πραγματικές ανάγκες αρωγής και υποστήριξης που έχει 

μέχρι τη στιγμή που συμπληρώνεται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι 

αναγκαίες (need to know) για την ενημέρωση των θυμάτων από το αστυνομικό 

προσωπικό σχετικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών 

υποστήριξης και αρωγής των θυμάτων. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, το αστυνομικό 

προσωπικό συμβάλλει στη διατομεακή διασύνδεση Αρχών, Υπηρεσιών και φορέων 

για την προστασία και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων ΕΒ.    

 

Πεδία προς συμπλήρωση 

Στη φόρμα περιλαμβάνονται πεδία προς συμπλήρωση με κλειστές39 και 

ανοικτές40 ερωτήσεις αναφορικά με θεματικές ενότητες και επιμέρους πεδία προς 

συμπλήρωση, όπως αναλύονται παρακάτω: 

• Γενικά στοιχεία: καταχωρούνται γενικά στοιχεία που αφορούν την 

ενδιαφερόμενη γυναίκα, τα οποία εστιάζουν στην ηλικία, στην υπηκοότητα 

και στην οικογενειακή της κατάσταση. Αποφεύγονται να ζητούνται 

πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

αστυνομικός υπάλληλος έχει υποχρέωση εχεμύθειας και απαγορεύεται να 

ανακοινώνει με οποιονδήποτε τρόπο το ονοματεπώνυμο του θύματος και 

του δράστη, εφόσον πρόκειται για συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, τη 

                                                           
39 Κλειστές ερωτήσεις είναι αυτές που έχουν προκαθορισμένες επιλογές απαντήσεων. 
40Ανοικτές ερωτήσεις είναι αυτές που αφήνουν στον ερωτώμενο να εκφράσει ελεύθερα την 
απάντηση του, όπως αυτός επιθυμεί.  
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διεύθυνση κατοικίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι δυνατόν 

να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους.41 

• Στοιχεία που αφορούν προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης: καταχωρούνται πληροφορίες που εστιάζουν στο ιστορικό της 

ενδιαφερόμενης, δεδομένης της υφιστάμενης αρνητικής κατάστασης που 

βιώνει, καθώς συνήθως οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας φτάνουν στην 

αστυνομία, αφού το θύμα έχει υποστεί προηγούμενη διαρκή κακοποίηση. Η 

ενδιαφερόμενη εξάλλου μπορεί να απέφυγε να απευθυνθεί στην αστυνομία, 

για διάφορους προσωπικούς λόγους και να απευθύνθηκε είτε σε άλλο 

φορέα, είτε σε κάποιον ιδιώτη (οικείο πρόσωπο, γείτονα, κ.λπ.). 

• Γενικά Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση: καταγράφονται 

πληροφορίες με τις οποίες αξιολογείται η οικονομικές άλλα και άλλες 

πρακτικές δυνατότητες της ενδιαφερόμενης να αντιμετωπίσει με «ιδία μέσα» 

την αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζει (π.χ. προσωπικά εισοδήματα που 

της δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξει τόπο διαμονής). Επισημαίνονται επίσης 

και πρόσθετοι παράγοντες που επιβαρύνουν τη θέση της, σε σχέση με τη 

πιθανή θυματοποίηση της, όπως η ύπαρξη παιδιών, η παρακράτηση 

πιστοποιητικών εγγράφων από το σύντροφο, κ.ά. 

• Ειδικότερα στοιχεία αναφορικά με την ενδιαφερόμενη: περιλαμβάνονται 

ερωτήσεις που συλλέγουν πληροφορίες της υπόθεσης πιθανολογούμενης 

ενδοοικογενειακής βίας, για την οποία η ενδιαφερόμενη απευθύνθηκε στην 

αστυνομία. Έμφαση δίνεται στη συμπεριφορά του συντρόφου ή συζύγου 

(χρήση βίας), καθώς και στις προσδοκίες της ενδιαφερόμενης για την εξέλιξη 

της υπόθεσης της (άσκηση δίωξης, πιστοποίηση σωματικής βλάβης από 

ιατροδικαστική υπηρεσία, κ.λπ.). 

• Προσδιορισμός αναγκών: Καταγράφονται οι επιθυμίες της ενδιαφερόμενης 

για τη μορφή αρωγής και υποστήριξης που θεωρεί ότι έχει ανάγκη, καθώς 

και τυχόν οικεία πρόσωπα που προσωρινά παρέχουν υποστήριξη σε αυτή. 

• Ενέργειες αστυνομικού υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεση: Ζητούνται 

πληροφορίες από το αστυνομικό προσωπικό σχετικά με την εξέλιξη της 

υπόθεσης (σχηματισμός δικογραφίας / σύλληψη δράστη), με έμφαση την 

εφαρμογή της θυματολογικής προσέγγισης μέσω της χρήσης της ηλεκτρονική 

πλατφόρμας δικτύωσης Αστυνομικών Τμημάτων και δομών συμβουλευτικής 

υποστήριξης και κέντρων φιλοξενίας θυμάτων.  

 

                                                           

41Η παράβαση της υποχρέωσης αποτελεί πλημμέλημα με απειλούμενη ποινή φυλάκιση μέχρι δυο ετών (άρθρο 22 § 2 

Ν.3500/2006).  
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Τρόπος αξιοποίησης των πληροφοριών της φόρμας 

Τα πεδία της φόρμας, όπως οργανώθηκαν διαμορφώνουν ένα σχέδιο 

συλλογής πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για τη μορφή και το επίπεδο θυματοποίησης της γυναίκας. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται οι πραγματικές της ανάγκες της και υποδεινύονται 

μορφές αρωγής και υποστήριξής της. 

Από τα πεδία της φόρμας που συμπληρώνονται με πληροφορίες για την 

γυναίκα που απευθύνεται στην αστυνομική υπηρεσία, διαμορφώνεται ένα μοντέλο 

αξιολόγησης κινδύνου (risk assessment model), με αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης 

που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ζητούμενες πληροφορίες. Το μοντέλο 

αξιολόγησης κινδύνου απεικονίζεται παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχηματική απεικόνιση το επίπεδο κινδύνου του 

θύματος ενδοοικογενειακής βίας βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών που 

αφορούν σε δύο βασικούς δείκτες: την απειλή του δράστη και το επίπεδο 

ευαλωτότητας της γυναίκας.  

Ο πρώτος δείκτης διερευνά την ύπαρξη παραγόντων που ενισχύουν την 

εκδήλωση βίας συμπεριφοράς του δράστη εις βάρος της γυναίκας, ενώ ο δεύτερος 

διερευνά την κατάσταση της γυναίκας και, αξιολογώντας τις πραγματικές της 

ανάγκες, προσδιορίζει τον τρόπο αρωγής και υποστήριξής της. 

Από το σύνολο των πεδίων της φόρμας αναμένεται να προκύπτει μία 

αστυνομική αναφορά στοχευμένη στο θυματολογικό «προφίλ» της γυναίκας που 

απευθύνεται στην αστυνομία.  

Δυνατότητες 

Αυξάνει 

Τωρινή κατάσταση θύματος 

Ανάγκες αρωγής και υποστήριξης 

 

Επίπεδο Κινδύνου 

Ευαλωτότητα Θύματος 

Απειλή Δράστη Προθέσεις 
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3.4.  Διαχείριση γυναικών θυμάτων στο πλαίσιο του αστυνομικού έργου  

3.4.α.  Επικοινωνία : Γενικές έννοιες  

Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά νόημα 

και η ανταλλαγή της ως πράξη. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με την ανταλλαγή 

σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή πληροφορίας μέσω της ομιλίας, της 

εικόνας, της γραφής, της συμπεριφοράς κλπ.(Βικιπαίδεια) 

Σύμφωνα με τους  Τaylor & Devito42,  η «επικοινωνία» σημαίνει την 

ανταλλαγή των «εννοιών» μεταξύ των ατόμων διαμέσου ενός κοινού συστήματος 

«συμβόλων». Η λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται με την ομιλία και τη χρήση 

της γλώσσας. Η μη λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση συμβόλων ή 

με τη γλώσσα του σώματος, δηλαδή με έκφραση συναισθημάτων, με κινήσεις, 

νοήματα ή ακόμα και με τα μάτια. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία: το περιβάλλον, το φύλο και 

η ηλικία, οι προσωπικές αντιλήψεις και ιδέες, η διανοητική, σωματική και 

ψυχολογική κατάσταση του πομπού και του δέκτη, πολιτισμικοί και θρησκευτικοί 

περιορισμοί και ο θόρυβος (Βικιπαίδεια).  

Τα εμπόδια στην επικοινωνιακή διαδικασία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) γλωσσικά εμπόδια (π.χ. η ασάφεια, το κακό 

λεξιλόγιο, η ελλειμματική ικανότητα ομιλίας, οι πολιτιστικές διαφορές, η έλλειψη 

πληροφόρησης) β) έλλειψη δεξιοτήτων (π.χ. δεξιότητα ενεργητικής ακρόασης, 

διαχείριση συγκρούσεων, ενσυναίσθηση) γ) ψυχολογικά εμπόδια (π.χ. άγχος, 

θυμός, χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι προκατειλημμένες απόψεις και πεποιθήσεις, τα 

στερεότυπα δ) φυσικά εμπόδια που σχετίζονται με το χώρο (κλιματισμός, 

θέρμανση, εξωτερικός φωτισμός, εξαερισμός, συνωστισμός, φιλικό περιβάλλον, 

θόρυβοι) ή με το άτομο (π.χ. προβλήματα στην ακοή, στην όραση) στ) μη λεκτικά 

μηνύματα (π.χ. υποτιμητικός ή κριτικός τόνος φωνής, στάση του σώματος, 

απόσταση από το συνομιλητή, επιτηδευμένη ορολογία – επίδειξη). 

3.4.β.  Ενσυναίσθηση/Empathy 

Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η ικανότητα κάποιου να ακούει με προσοχή και 

ακρίβεια και να αισθάνεται τον εμπειρικό και τον ενδόμυχο κόσμο του συνομιλητή. 

Να βλέπει με «τα δικά του μάτια» και να ακούει με τα «δικά του αυτιά», να 

αισθάνεται ό, τι αισθάνεται ο συνομιλητής. Αναφέρεται στην ικανότητά μας να 

                                                           
42 DeVito, J.A. (2006). Human Communication : the basic course.10th ed. Pearson  Education Inc., New 
York, 404 pp. και Taylor, S. (2005). Communication for Business. 4th ed.. Pearson Education Inc., New 
York, 429 pp 
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κατανοούμε την κατάσταση την οποία βιώνει ο άλλος, να βάζουμε δηλαδή τον 

εαυτό μας στη θέση του άλλου. Προϋποθέτει την κατανόηση του συνομιλητή σε 

γνωστικό (τι σκέπτεται και τι λέει) και συναισθηματικό επίπεδο (τι αισθάνεται)43 . 

3.4.γ.  Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση  

μιας κατάστασης ή ενός προσώπου καθώς επιτρέπει την επίλυση διαφορών – 

συγκρούσεων.  

Ενεργητική ακρόαση 

Η ενεργητική ακρόαση αφορά στον τρόπο με τον οποίο ακούει ο ακροατής 

και έχει στόχο την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της προσωπικής επαφής που 

εφαρμόζεται είτε σε ομαδικό είτε σε διαπροσωπικό πλαίσιο. Συμβάλλει στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής, συνεργασίας και στη σαφέστερη 

κατανόηση του ομιλητή44. Η ενεργητική ακρόαση, σε αντίθεση με την παθητική 

ακρόαση, προϋποθέτει τη συμμετοχική δράση και την αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων. Όπως αναφέρεται45, είναι σημαντικό ο ακροατής να μην εμπλέκει 

τις προσωπικές του πεποιθήσεις και να αποφεύγει την κριτική/αξιολόγηση των 

απόψεων του ομιλητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφωνίες ή δεν θα 

εκφραστούν,  απλώς θα εκφράζονται με σεβασμό.  

Χαρακτηριστικές ενδείξεις ενεργητικής ακρόασης είναι46: 

▪ Η διατήρηση της οπτικής επαφής με το άτομο που μιλά, η ενθάρρυνση με το 

βλέμμα και η συγκέντρωση στον ομιλητή. 

▪ Η υποστήριξη με τη γλώσσα του σώματος δηλ. η μη λεκτική επικοινωνία (το 

ύφος, ο τόνος, ο ρυθμός, η χροιά και η ένταση της φωνής) που πρέπει να 

συνάδει με τα λεγόμενα του ομιλητή.  

▪ Η λεκτική ακολουθία: η ικανότητα να παραμένει ο ακροατής στο θέμα που 

αναπτύσσει ο ομιλητής χωρίς να διακόπτει με άσχετες ερωτήσεις ή άλλα 

                                                           
43 Ivey, A.E., Gluckstern, N.B. (1999). Συμβουλευτική: Βασικές Δεξιότητες Επιρροής. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα(4)Ivey, A.E.. και Ivey, M., Gluckstern, N.B., Bradford (2008). Συμβουλευτική: Μέθοδος 
Πρακτικής Προσέγγισης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Και Nelson-Jones, R. (2009). Βασικές δεξιότητες 
Συμβουλευτικής.pQ 53-55,89). Ένα Εγχειρίδιο για Βοηθούς. Αθήνα: Πεδίο. Και Μαλικιώση- Λοΐζου, 
Μ. (2008). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

44 IVEY, A. E. & GLUCKSTERN, N.B. (1995). Συμβουλευτική : Βασικές Δεξιότητες Επιρροής.p 
Μετάφραση-επιμέλεια ΜΜαλικιώση-Λοΐζου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

45 Μπρούζος, Α. (2004). Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα: 
Τυπωθήτω. 
46 IVEY, A. E. & GLUCKSTERN, N.B. (1995), ό.π. 
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ζητήματα και σκέψεις. Έτσι, ενισχύει τον ομιλητή να εμβαθύνει όλο και 

περισσότερο στο θέμα του. 

▪ Ο σεβασμός στο χρόνο που χρειάζεται ο ομιλητής για να αναπτύξει τις 

απόψεις του, εκτίμηση και αποδοχή. 

Κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ακρόασης, ο ακροατής μπορεί να κάνει 

ερωτήσεις «κλειστού» τύπου ή «ανοικτού» τύπου. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις 

εστιάζουν στο περιεχόμενο των λεγομένων. Απαιτούν σύντομες απαντήσεις, τύπου 

«Ναι» ή «Όχι». Κυρίως χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που ο πομπός είναι 

ασαφής και όταν απαιτείται η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών, 

διευκρινήσεων  και ειδικών λεπτομερειών. Oι ανοικτού τύπου ερωτήσεις εστιάζουν 

στα συναισθήματα του ομιλητή. Είναι χρήσιμες για την έναρξη της συνέντευξης, δεν 

στοχεύουν σε συγκεκριμένη απάντηση αλλά βοηθούν τον ομιλητή να εμβαθύνει. Οι 

ανοιχτές ερωτήσεις αφήνουν στον ομιλητή πλήρη ελευθερία να εκφράσει τις 

προτιμήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, οργανώνοντας την απάντησή 

του όπως εκείνος την εννοεί. Με ανοιχτές ερωτήσεις είναι δυνατή η προσέγγιση 

ακόμα και των πιο λεπτών θεμάτων. Χρησιμοποιούνται τόσο στην αρχή όσο και 

στην πορεία μιας συνέντευξης. 

Η χρήση της σιωπής ενδείκνυται κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Η 

σιωπή ισοδυναμεί με μια περίοδο (μικρής) παύσης στο διάλογο πομπού-δέκτη 

δίνοντας  χρόνο στον πομπό να οργανώσει τη σκέψη του και να εκφραστεί 

καλύτερα47    

Παράφραση (paraphrasing): Η παράφραση είναι η απόδοση του περιεχομένου 

όσων ακούσαμε. Συνδέεται με γεγονότα και πληροφορίες τις οποίες εμπεριέχει το 

μήνυμα προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι το κατανοήσαμε σωστά. Για να πετύχει 

η παράφραση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες λέξεις – κλειδιά που έχει 

χρησιμοποιήσει ο συνομιλητής  τις οποίες θα εμπλουτίσουμε με δικές μας σχετικές 

με το περιεχόμενο παρατηρήσεις. Στην περίπτωση της επιτυχημένης παράφρασης48,  

εισπράττουμε ένα «ναι» ή «σωστά». 

 Αντανάκλαση (reflecting): Τεχνική αναγνώρισης των συναισθημάτων του 

συνομιλητή μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα συναισθηματικό δέσιμο και, έτσι, να 

βελτιωθεί η επικοινωνία. Η αντανάκλαση συναισθήματος χρησιμοποιείται για να 

«αντανακλάσει τα συναισθηματικά στοιχεία που ενυπάρχουν στις εκφράσεις του 

ομιλητή»49 . 

                                                           
47 Δημητρόπουλος, E. (1998). Συμβουλευτική και συμβουλευτική p 221  Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις 
Γρηγόρη 

48 Ivey, Gluckstern, Bradford Ivey, 2008: 75, ό.π. 
49 (Μαλικιώση – Λοΐζου, 1998, 359), ό.π. 
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Ανατροφοδότηση: (feedbacκ): Αφορά στην πληροφορία που δίνουμε στον άλλο η 

οποία βασίζεται στην παρατήρηση και αναφέρεται στα λόγια και στη συμπεριφορά 

του χωρίς να εμπεριέχει υποκειμενική αξιολόγηση και έκφραση συναισθημάτων» 50. 

Πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη χωρίς κριτική  διάθεση. Είναι σκόπιμο να 

ελεγχθεί πώς έχει εκληφθεί η ανατροφοδότηση.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 

Δια-τομεακή συνεργασία στη διαχείριση περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας 

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα παρουσιάζονται: 

 Οι φορείς που διαχειρίζονται την ενδοοικογενειακή βία σε εθνικό επίπεδο 

 Τα είδη των παρεχόμενων Υπηρεσιών για τα θύματα κακοποίησης 

 Οι ορισμοί, η περιγραφή και οι στόχοι των παρεχόμενων Υπηρεσιών 

 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραπομπής στις Υπηρεσίες 

 Οι καλές πρακτικές που συνδέονται με τη διατομεακή συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση της κρίσης που επιφέρει η 

ενδοοικογενειακή βία. 

 
Λέξεις κλειδιά: φορείς, υπηρεσίες αρωγής θυμάτων βίας, θύματα κακοποίησης, 
διατομεακή συνεργασία. 
 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται: 

 Να γνωρίζουν την ύπαρξη φορέων που διαχειρίζονται την κακοποίηση 

 Να γνωρίζουν τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραπομπής στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες  

 Να είναι σε θέση να παραπέμψουν στον κατάλληλο φορέα με τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος κακοποίησης 

 Να είναι σε θέση να συνεργάζονται με τα μέλη των φορέων με στόχο τη 

διασύνδεση των θυμάτων κακοποίησης  

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας στη διαχείριση της 

βίας 

 Να προωθούν τη διατομεακή συνεργασία και να αναλαμβάνουν σχετικές 

πρωτοβουλίες. 
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4.1. Παρουσίαση όλων των υπηρεσιών και δικτύων σε εθνικό επίπεδο 

(ρόλοι, αρμοδιότητες, διαδικασίες κλπ) 

Το Δίκτυο των Φορέων που διαχειρίζονται περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας  περιλαμβάνει κρατικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δήμων, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και Σωματεία. Η παραπομπή θύματος ενδοοικογενειακής βίας γίνεται 

βάσει του αιτήματος του ιδίου. Συχνά χρειάζεται ο επαγγελματίας να βοηθήσει τη 

γυναίκα – θύμα ενδοοικογενειακής βίας να ιεραρχήσει τις άμεσες ανάγκες της, 

ώστε να αποσαφηνίσει το αίτημά της, για λόγους που αναπτύχθηκαν στην ενότητα 

2.  

Τα βασικά αιτήματα συνοψίζονται στα εξής:  

➢ Ιατροφαρμακευτική φροντίδα,  

➢ Ενημέρωση/Πληροφόρηση για δικαιώματα και υπηρεσίες προστασίας, 

➢ Φιλοξενία/Προστασία,  

➢ Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, 

➢ Νομική Υποστήριξη,  

υπηρεσίες που μοναδικό στόχο έχουν την ενδυνάμωση, κινητοποίηση, και 

ανεξάρτητη ασφαλή διαβίωση του θύματος.  

Δεδομένου ότι, το πρώτο διάστημα διαφυγής της από την κακοποιητική σχέση 

συχνά κυριαρχεί το αίσθημα ανασφάλειας και αδυναμίας στη γυναίκα θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας, είναι χρήσιμο ο επαγγελματίας να οργανώσει τις ενέργειες 

παραπομπής/διασύνδεσης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του ίδιου με την 

Υπηρεσία. Πολλές φορές είναι απαραίτητο ο επαγγελματίας να συνοδεύσει τη 

γυναίκα στην Υπηρεσία που έχει παραπέμψει. 

 

Ενημέρωση/Πληροφόρηση για δικαιώματα και υπηρεσίες προστασίας: 

Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν μια γυναίκα είτε να λάβει 

την απόφαση να (ξε)φύγει από μία κακοποιητική σχέση ή όταν αυτό έχει συμβεί, να 

διαμορφώσει το σχέδιο δράσης με στόχο την αυτόνομη και ασφαλή διαβίωσή της. 

 

Φιλοξενία/Προστασία: Σε Ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας (Καταφύγια) μπορούν 

να φιλοξενηθούν γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας με τα παιδιά τους (σε 

κάποιες περιπτώσεις, με τον περιορισμό να μην υπερβαίνουν τα αγόρια τα 12 έτη) 

για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες (το ακριβές χρονικό διάστημα φιλοξενίας εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες και δεν είναι αυστηρά καθορισμένο). Στο Καταφύγιο 

παρέχεται στέγη, τροφή και βασικά είδη ατομικής υγιεινής και ένδυσης.  

Οι γυναίκες συνεργάζονται με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό για την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους και γίνονται ή συνεχίζονται όλες οι ενέργειες 

διασύνδεσής τους με υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νομικής 

συμβουλευτικής ή/και εκπροσώπησής τους, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φιλοξενία είναι η διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων 
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για μεταδιδόμενα νοσήματα, η μη ύπαρξη ενεργούς ψυχοπαθολογίας και εθισμού 

σε ναρκωτικά ή αλκοόλ. Οι διευθύνσεις των Ξενώνων είναι απόρρητες. Η εισαγωγή 

στους Ξενώνες γίνεται μετά τη λήψη κοινωνικού ιστορικού και τη διενέργεια των 

απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται είτε από τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα ή άλλες Κοινωνικές Υπηρεσίες. 

 

Για τις περιπτώσεις που η ανάγκη φιλοξενίας είναι άμεση(δηλ. πριν τη 

διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων για μεταδιδόμενα νοσήματα), 

παρέχεται η δυνατότητα επείγουσας εισαγωγής σε 2 Ξενώνες στην Αθήνα αλλά 

και σε άλλες πόλεις, για τους οποίους πληροφορίες δίνει η Γραμμή της Γ.Γ.Ι.Φ. 

«15900», με μόνη προϋπόθεση τη δυνατότητα συγκατοίκησης (δηλ. χωρίς εμφανή 

ψυχοπαθογία, χρήση ουσιών κ.λπ.).  

 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

Η Ψυχολογική Στήριξη των γυναικών-θυμάτων εστιάζει στην κατανόηση των 

επιδράσεων της κακοποίησης στην αυτοεκτίμηση και στην αίσθηση αυτό-αξίας 

τους. Αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία (τις υγιείς εφεδρείες) των γυναικών και 

αναγνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους έχουν, ήδη, αναπτύξει στρατηγικές 

διαχείρισης του στρες και επίλυσης προβλημάτων, επιδεικνύοντας υπομονή και 

επιμονή. Στοχεύει στην από-ενοχοποίησή τους και στη σταδιακή δημιουργία και 

ενδυνάμωση της πίστης στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους. 

Η Κοινωνική Στήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας στοχεύει στην ενδυνάμωσή 

τους, με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και την ανάκτηση της 

ανεξαρτησίας τους. Ο Κοινωνικός Λειτουργός παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση 

για θέματα κοινωνικής προστασίας και για δομές ή προγράμματα που μπορεί να 

αξιοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, συνεργάζεται και παραπέμπει σε 

άλλες Υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για 

παράδειγμα, για τη νομική συμβουλευτική ή/ και εκπροσώπησή τους. Τέλος, 

διασυνδέει µε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας καθώς και φορείς προστασίας 

και στήριξης παιδιών, εάν υπάρχουν. Πολλές φορές η συνεργασία της γυναίκας με 

άλλες Υπηρεσίες ή τις Αρχές γίνεται με συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο (για παράδειγμα, λόγω γλώσσας ή έλλειψης κοινωνικών 

δεξιοτήτων).  

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία για τη γυναίκα (και τα παιδιά της) η φιλοξενία 

σε Ξενώνα, μετά την εκτίμηση -από κοινού με τον Κοινωνικό Λειτουργό - της 

επικινδυνότητας της κατάστασης, διερευνάται η δυνατότητα άμεσης φιλοξενίας σε 

Καταφύγιο.  Στο διάστημα της φιλοξενίας της, γίνονται όλες οι απαραίτητες ιατρικές 

εξετάσεις, εφόσον χρειαστεί να συνεχισθεί η παραμονή τους σε Ξενώνα, αλλά και 

τα πρώτα βήματα για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή εναλλακτική λύση που 
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εξετάζεται.  Κατά την παραμονή της σε Καταφύγιο, επιδιώκεται κάθε χρήσιμη για τη 

γυναίκα συνεργασία και διαμεσολάβηση σε άλλες Υπηρεσίες,προκειμένου να 

διευκολύνει την πρόσβασή της σε φορείς προώθησης στην απασχόληση, 

εκπαίδευσης-κατάρτισης, υγείας και πρόνοιας κ.λπ.. 

Ιατροφαρμακευτική φροντίδα 

Στην περίπτωση που το θύμα χρειάζεται ιατρική βοήθεια παραπέμπεται άμεσα σε 

εφημερεύον Νοσοκομείο ή στην πλησιέστερη Μονάδα Υγείας (με συνοδεία, εφόσον 

χρειάζεται). 

 

Νομική Υποστήριξη  

Περιλαμβάνει τη νομική συμβουλευτική και τη νομική εκπροσώπηση και βοήθεια. 

Στη Νομική Συμβουλευτική ο Νομικός Σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων 

βίας, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή 

καταγγελίας, μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκησης επιμέλειας παιδιών κ.ά.. 

Μεταξύ των θεμάτων που επιλαμβάνεται είναι η συμβουλευτική σε ζητήματα 

οικογενειακού δικαίου, ενδοοικογενειακής βίας και λήψης μέτρων για την 

προστασία της γυναίκας, όπως επίσης και σε συμβουλευτική για την τακτοποίηση 

της αστικο-δηµοτικής της κατάστασης και του καθεστώτος διαμονής της αν 

πρόκειται για μετανάστρια κλπ. Εφαρμόζει και αξιοποιεί το νομικό πλαίσιο 

προστασίας προσφύγων κι αιτουσών άσυλο, νομιμοποίησης µμεταναστριών κ.ά. 

Επίσης, συνεργάζεται µε τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους για την παροχή 

νομικής βοήθειας από τα µέλη τους προς τις γυναίκες θύματα βίας που έχουν 

ανάγκη.  

Η Νομική Εκπροσώπηση αφορά στην έμπρακτη νομική υποστήριξη δια ορισμού 

νομικού εκπροσώπου για την περαίωση των απαραίτητων για την προστασία του 

θύματος νομικών δικαστικών ή εξωδικαστικών διαδικασιών. Η παροχή νομικής 

βοήθειας για προσφυγή σε δικαστικές αρχές πραγματοποιείται δωρεάν από τους 

κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, μετά από αίτηση στη Γραμματεία των 

Δικαστηρίων (βλ. Ευεργέτημα Πενίας). 
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4.2. Αναδυόμενες καλές πρακτικές από τον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο 

Η διασφάλιση της δια-τομεακής συνεργασίας αποτελεί το σημείο-κλειδί στην 

επιτυχία της ολοκληρωμένης και ενιαίας διαχείρισης μιας υπόθεσης 

ενδοοικογενειακής βίας, όπως εξάλλου αναγνωρίζεται από την ίδια τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης με την οποία επιδιώκεται η ενιαία προσέγγιση στον χειρισμό 

των θυμάτων, με την καθιέρωση κατάλληλων μηχανισμών συνεργασίας ανάμεσα σε 

όλους τους κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς. 

H συνεργασία ανάμεσα στις Αρχές και στουςΦορείς που διαχειρίζονται τις 

υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας ενεργοποιείται κυρίως στη βάση της επιθυμίας 

του ίδιου του θύματος να λάβει την ανάλογη αρωγή και συνδρομή. Η τακτικότητα 

στη συνεργασία αυτή βρίσκεται, ακόμα για τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., σε ένα 

δοκιμαστικό στάδιο, ενώ για ορισμένες Χώρες η συνεργασία αυτή έχει επίσημα 

θεσμοθετηθεί, εστιάζοντας στη βελτίωση της ικανότητας της αστυνομίας να έχει στη 

διάθεση της την κατάλληλη πληροφόρηση για το δίκτυο των διαθέσιμων δομών που 

μπορούν να υποστηρίξουν τα θύματα.  

Η καθιέρωση του μηχανισμού δια-τομεακής συνεργασίας, μπορεί να 

επιτευχθεί είτε με τη σύσταση ενός φορέα που αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή 

των υπόλοιπων Αρχών, είτε με την εφαρμογή κοινών δράσεων διαφορετικών 

φορέων, με σκοπό την ενιαία προσέγγιση των θυμάτων.  

Παράδειγμα σύστασης συντονιστικού φορέα είναι αυτό της Νορβηγίας, χώρα 

στην οποία λειτουργεί ο θεσμός του Συντονιστή Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής 

Βίας σε κάθε αστυνομική περιφέρεια.51 Ο ρόλος του συντονιστή είναι να προσφέρει 

πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές στους αστυνομικούς που διαχειρίζονται 

υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν 

κατάλληλες συμπεριφορές στο πλαίσιο διαχείρισης ενός περιστατικού, ενώ 

παράλληλα γνωρίζει τις διαθέσιμες δομές που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 

προς όφελος του θύματος.  

Άλλο ένα παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί αυτό της Αυστρίας, χώρα στην 

οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν Κέντρα Παρεμβάσεων Ενδοοικογενειακής 

Κακοποίησης. Τα Κέντρα αυτά τα οποία οργάνωσαν γυναικείες οργανώσεις και 

χρηματοδοτήθηκαν από την Αυστριακή Κυβέρνηση έχουν ως αποστολή την παροχή 

υποστήριξης στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η αστυνομία είναι 

υποχρεωμένη να ειδοποιήσει αυτά εντός 24 ωρών μετά την απομάκρυνση ενός 

δράστη από την οικία του προκειμένου να γίνει η κατάλληλη παρέμβαση προς το 

θύμα. 

                                                           

51Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014) Exchange of Good Practices and Legal Instruments in 
the Fight Against Gender-Based Violence between Norway, Iceland and Spain. Mardid: EEA Grants/Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 122 
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Στη Φιλανδία, σε κάθε αστυνομικό Τμήμα έχει διατεθεί και εργάζεται ένας 

τουλάχιστον κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος χειρίζεται, μεταξύ άλλων, υποθέσεις 

ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος μεριμνά ώστε να ενημερώσει φορείς που μπορούν 

να παράσχουν υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξης, παρέχοντας σε αυτούς την 

ανάλογη πληροφόρηση. Επίσης έχουν υλοποιηθεί ανάλογα προγράμματα για την 

ενεργοποίηση και αξιολόγηση της δια-τομεακής συνεργασίας, όπως το πρόγραμμα 

MARAC, στο πλαίσιο του οποίου αξιολογείται ο μελλοντικός κίνδυνος 

θυματοποίησης και η προσαρμογή των πολιτικών δράσης.  

Στο επίπεδο της εφαρμογής κοινών δράσεων από διαφορετικούς φορείς 

υπάρχουν επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Στη 

Γερμανία, τα εφαρμοζόμενα προγράμματα διαχείρισης των περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας, δίνουν ειδική έμφαση στη διασύνδεση των διαφορετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν σε διαφορετικές φάσεις χειρισμού της 

υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας. Στο επίπεδο της αστυνομικής πρακτικής γίνεται 

προσπάθεια ώστε η στοιχειοθέτηση της υπόθεσης να μην εξαρτάται μόνο από την 

κατάθεση του θύματος, αλλά και από άλλα αποδεικτικά μέσα ενοχής του δράστη, με 

αποτέλεσμα το θύμα να αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αρχές, 

ενισχύοντας τη διάθεση του να απευθυνθεί και σε άλλους φορείς υποστήριξης.52 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η δια-τομεακή συνεργασία υποστηρίζεται σε τακτική 

βάση, μέσω συνεδρίων πολύ-τομεακής αξιολόγησης κινδύνου,53 φόρουμ, και 

καμπάνιες που ενεργοποιούν όλους τους συνεργάτες που συμπληρώνουν μία 

ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην παρέμβαση επί των περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας. Για παράδειγμα, 4 φορές το χρόνο πραγματοποιούνται 

συναντήσεις του φόρουμ «ViolenceagainstWomenandGirlsStakeholderGroup», στο 

οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι θεσμικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο 

ιδιωτικός τομέας.   

Στην Ελλάδα, τον κεντρικό συντονισμό στην εφαρμοζόμενη πολιτική για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου και τη διασφάλιση της δια-τομεακής συνεργασίας τον 

έχει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Αποτελεί τον αρμόδιο 

κυβερνητικό φορέα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 

                                                           
52 European Institute for Gender Equality (EIGE) Preventing Domestic Violence: Good Practices. Vilnius: 

EuropeanInstituteforGenderEquality, p. 81. 

53 Τα Συνέδρια Πολλαπλών-οργανισμών για την Εκτίμηση Κινδύνων (MARACs) στο Ηνωμένο Βασίλειο (2003-2014) 
είναι συναντήσεις στις οποίες εκπρόσωποι των εκάστοτε νομικών και εθελοντικών υπηρεσιών ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης υψηλού κινδύνου προκειμένου να 
καταρτίσουν ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης ασφάλειας των θυμάτων. Λειτουργούν ως ένα στοιχείο μιας 
ευρύτερης υποδομής που περιλαμβάνει ανεξάρτητους συμβούλους ενδοοικογενειακής βίας. Οι υπηρεσίες που 
συμμετέχουν στο MARAC ποικίλλουν αλλά είναι πιθανό να περιλαμβάνουν την αστυνομία, τις υπηρεσίες 
προστασίας παιδιών, υγείας και στέγασης καθώς και μια σειρά άλλων υπηρεσιών ενηλίκων και παιδιών. 
Οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να παραπέμψει μια υπόθεση σε ένα MARAC, σύμφωνά με την εκτίμησης 
κινδύνου του. 
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εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους 

τους τομείς.54Στο τριετές πρόγραμμα της ΓΓΙΦ 2011-2013 σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν τρία (3) Έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, 

που συνδέονται με πολιτικές αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, με α) 

οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας (τηλεφωνική γραμμή SOS,εκπαιδευτικό 

υλικό, καμπάνια ενημέρωσης), β) με δράσεις πρόληψης (συμβουλευτικά κέντρα και 

συνεργασία με δικηγορικούς συλλόγους) και γ) με την ανάπτυξη δομών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ξενώνες φιλοξενίας, συμβουλευτικά κέντρα).55 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

European Institute for Gender Equality (EIGE) Preventing Domestic Violence: Good 

Practices. Vilnius: European Institute for Gender Equality. 

Κεντρική Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Υπουργείου 

Εσωτερικών: http://www.isotita.gr  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), Exchange of Good 

Practices and Legal Instruments in the Fight Against Gender-Based Violence between 

Norway, Iceland and Spain.Mardid: EEA Grants/Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

"Violence against women: Good practices in combating and eliminating violence 

against women" Expert Group Meeting Organized by: UN Division for the 

Advancement of Women in collaboration with: UN Office on Drugs and Crime, 2005. 

 

 

                                                           
54Γιαπερισσότεραβλ. Κεντρική Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Υπουργείου Εσωτερικών: 

http://www.isotita.gr . 

55 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: Eθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013. 
Απολογιστική Έκθεση, Ιούνιος 2012, σελ. 22-29 txtat: http://www.isotita.gr. 

http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
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4.3. Η σημασία της διατομεακής συνεργασίας και οι τρόποι επίτευξής της 

 

Η διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της αντιμετώπισης της ενδο-οικογενειακής βίας, αφού πρόκειται για φαινόμενο που 

επηρεάζει ένα βασικό κύτταρο της κοινωνίας και έχει συνέπειες στη σωματική και 

ψυχική υγεία όλων των μελών της οικογένειας – ενηλίκων και παιδιών - αλλά και 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή.  

Η σοβαρότητα του φαινομένου επιβάλλει την αξιοποίηση της εμπειρίας και 

των γνώσεων διαφόρων επιστημονικών τομέων και τη διαφορετική μεθοδολογία 

πολλών επιχειρησιακών κλάδων (αστυνομικές και δικαστικές αρχές, νομικοί, 

κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις).  

Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων διασφαλίζει αφενός, την 

προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και αφετέρου 

συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για την 

καταπολέμηση του φαινομένου. Γίνεται σαφές σε όλα τα μέρη ότι για το κράτος και 

την κοινωνία η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται ως έγκλημα που τιμωρείται και 

όχι ως «ιδιωτική» οικογενειακή υπόθεση  και ότι τα θύματά της προστατεύονται 

από το νόμο και το σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας.  

Ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης της διατομεακής συνεργασίας είναι η 

καθιέρωση προτυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (standard operating 

procedures–SOP’s), με τις οποίες θα περιγράφονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και ο 

τρόπος δράσης των εμπλεκόμενων φορέων, αποφεύγοντας έτσι να μένουν κενά 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου και να επικαλύπτονται οι ρόλοι και το έργο 

τους, με το δυσάρεστο αποτέλεσμα της ταλαιπωρίας των θυμάτων, της 

ατιμωρησίας των δραστών αλλά και της απογοήτευσης των επαγγελματιών.  

Η οργανωμένη και συντονισμένη δράση των Φορέων συμβάλλει στην 

οικονομία πόρων – οικονομικών και ανθρώπινων και γίνεται κατά πολύ 

αποδοτικότερη, διαπνέοντας εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες,  με κοινή 

παραδοχή το σεβασμό και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών.  

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.), Οδηγός «Απόδρασης» από μια Βίαιη 
Σχέση, Αθήνα 2013 

 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Οδηγός Μεταναστευτικού Δικαίου για 
επαγγελματίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 4251/ 2014 «Κώδικας 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», Αθήνα 2017 

 Αλεξιάδης, Στέργιος, «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: τα υπέρ και τα κατά», Διεθνές 
Συνέδριο 16 & 17 Μαΐου 2013 με θέμα «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές 
Υποθέσεις: Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Προοπτική», Α. Πιτσελά, ε. Συμεωνίδου – 
Καστανίδου (επιμ.), Εκδ. Σάκκουλα, Θεσ/νίκη 2013 
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Αστυνομική Φόρμα Αναφοράς Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας ARIADNE  

 

Κωδικός αριθμός:……………………. 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1.1. Ηλικία: 

1.2. Υπηκοότητα: 

1.3. Μορφωτικό επίπεδο: 

1.4. Υπάρχει οικονομική εξάρτηση από το θύτη(απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ); 

1.5. Οικογενειακή κατάσταση: 

1.6. Παιδιά (απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ):   

1.6.1. Ηλικία παιδιών: 

1.7. Προηγούμενη επικοινωνία με Αστυνομία (απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ):  

1.7.1. Αν ΝΑΙ, τι είδους βοήθεια έλαβε; 

1.8. Προηγούμενη επικοινωνία/ συνεργασία με άλλους φορείς σχετικούς με την ΕΒ (απαντάται 

με ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

1.8.1. Αν ΝΑΙ, τι είδους βοήθεια έλαβε; 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

2.1. Ποιος ο λόγος προσέλευσης στο Α.Τ.; 

2.2. Αν είναι θύμα ΕΒ, ποια/ποιες μορφές βίας αντιμετωπίζει (λεκτική, ψυχολογική, σωματική, 

σεξουαλική κ.λπ.); 

2.3. Πόσο καιρό: 

2.4. Υπάρχουν και άλλα θύματα στην οικογένεια από τον ίδιο δράστη (π.χ. παιδιά, γονείς, 

συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εξ υιοθεσίας τέκνα, 

τέως σύζυγος); 

2.5. Υπάρχει υποστηρικτικό οικείο περιβάλλον (συγγενείς, φίλοι); 

2.6. Έχουν παρακρατηθεί από τον  σύζυγο/σύντροφο προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, 

διαβατήριο κλπ.); 

2.7. Τι χρειάζεται, κατά δήλωσή της, στην παρούσα φάση; 

2.8. Επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη; 
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

3.1. Έχει απευθυνθεί ξανά σε Α.Τ. για παρόμοια υπόθεση; 

3.2. Αναγνωρίζει τη θυματοποίησή της; 

3.3. Έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν τη θυματοποίησή της; 

3.4. Εκτίμηση κατάστασης της  γυναίκας κατά την προσέλευση στο Α.Τ.: 

3.4.1. Εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης 

3.4.2. Σύγχυση/ πανικός 

3.4.3. Φόβος 

3.4.4. Επιθετικότητα 

3.4.5. Eπήρεια αλκοόλ 

3.4.6. Eπήρεια ναρκωτικών ουσιών 

3.4.7. Άλλο – προσδιόρισε: 

3.5. Στοιχεία για το σύζυγο/ σύντροφο (κατά δήλωση της γυναίκας): 

3.5.1. Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες  

3.5.2. Εξάρτηση από αλκοόλ 

3.5.3. Είναι γενικά βίαιος και επιθετικός 

3.5.4. Αντιμετωπίζει προβλήματα με το νόμο 

3.5.5. Πάσχει από κάποια σωματική/ψυχική ασθένεια 

3.5.6. Έχει εργασία/ εισόδημα 

3.5.7. Έχει στην κατοχή του κάποιο όπλο 

 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: 

4.1. Σχηματίσθηκε Δικογραφία; 

4.2. Ο δράστης συνελήφθη; 

4.3. Ενημερώθηκε το θύμα για την ύπαρξη δομών υποστήριξης θυμάτων ΕΒ μέσω της χρήσης της 
πλατφόρμας ARIADNE; 
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Πρακτικός οδηγός αποτελεσματικής 

επικοινωνίας 
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Tι να κάνετε κατά την επικοινωνία σας με μια γυναίκα θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας 

 Η γυναίκα /θύμα  ΕΒ πρέπει να αισθανθεί ασφαλής  

 Μειώστε την ένταση  και  το άγχος του θύματος και διαβεβαιώστε το ότι 

είναι ασφαλής (χρησιμοποιείστε  καθησυχαστικές εκφράσεις που μειώνουν 

το άγχος ,την ένταση ,το φόβο  (όπως  ….ηρεμήστε , εδώ είστε ασφαλής 

….δεν κινδυνεύετε…, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε…. ) 

  Εάν υπάρχει διαθέσιμη γυναίκα αστυνομικός, είναι προτιμότερο να 

αναλάβει αυτή το θύμα 

 Προσπαθήστε να βρείτε ένα ήσυχο μέρος για να μιλήσετε και να 

ελαχιστοποιηθούν οι εξωτερικοί περισπασμοί (όπως πχ να μην 

μπαινοβγαίνουν συνέχεια άτομα στο χώρο αυτό) 

 Εάν είναι εύκολο προσφέρετε ένα ποτήρι νερό 

 Διατηρήστε  μια άνετη σωματική απόσταση με το θύμα δείχνοντας έτσι 

σεβασμό στον προσωπικό του χώρο (περίπου 1,5 μέτρο). 

 Βεβαιωθείτε ότι διαχειρίζεστε το άγχος σας (εάν έχετε), είστε ήρεμος/η και 

συναισθηματικά διαθέσιμος/η για να ακούσετε το θύμα  

 Ενημερώστε το θύμα για την ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΒ  και για τα 

δικαιώματά του γενικότερα (όπως πχ μη καταβολή παραβόλου ) 

o Ενεργητική ακρόαση 

 Ξεκινήστε  και συνεχίστε την επικοινωνία χρησιμοποιώντας ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις μπορούν να ξεκινήσουν με τις 

λέξεις/εκφράσεις   Τι ,πως , θα μπορούσατε  (όπως πχ «Θα μπορούσατε να 

μου πείτε τι συνέβη….»,  «….πως ξεκίνησε το συμβάν…..» Πώς αντιδράσατε 

όταν έγινε αυτό;, Τι θα γινόταν αν είχατε κάνει αυτό ;) (π.χ. Πώς το εννοείτε 

αυτό;, Τι εννοείτε όταν λέτε…; «Δηλαδή, θα μπορούσατε να το εξηγήσετε 

περισσότερο αυτό;¨»  « Πώς προσπαθήσατε να αντιμετωπίσετε αυτή την 

κατάσταση έως σήμερα;» «Τι εναλλακτικές επιλογές έχετε;» «Τι 

σκέφτεστε/σχεδιάζετε να κάνετε;») 

 Ακούστε με προσοχή ολόκληρο το μήνυμα. Επικεντρωθείτε στην 

προσπάθεια να κατανοήσετε την άποψη του και τα επιχειρήματα του 

 Η φωνή σας να έχει  μέτριο ή χαμηλό τόνο να είναι  ήρεμη και φιλική και να 

έχει μέτρια ταχύτητα εκφοράς  λόγου 

 Ενθαρρύνετε το θύμα να συνεχίσει , κάνοντας  σύντομα σχόλια όπως “ναι” , 

««Χμ-Χμ» «Σας ακούω» «Συνεχίστε» «Μάλιστα» «Και…» «Αλλά….  

«Πράγματι» «Λοιπόν…» «Καταλαβαίνω» «Μετά…» «Δηλαδή;» 

 Διατηρήστε βλεμματική επαφή (οπτική-μη λεκτική επικοινωνία) 

 Έχετε μια ελαφριά κλίση του σώματος προς τα μπρος σε μια άνετη και ήρεμη 

στάση (σωματική-μη λεκτική επικοινωνία) 
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 Κάντε  σύντομα νεύματα  για ενίσχυση του θύματος να συνεχίσει να μιλάει 

Έχετε υπόψη σας ότι  σύντομα νεύματα φανερώνουν προσεκτική 

παρακολούθηση και τα παρατεταμένα και επαναλαμβανόμενα νεύματα 

είναι δείγμα συγκατάθεσης. (μη λεκτική επικοινωνία) 

 Παρατηρήστε προσεκτικά  τα μη λεκτικά μηνύματα που σας δίνει το θύμα  

 Σημειώστε τις σημαντικότερες λέξεις /κλειδιά από τα λεκτικά μηνύματα του 

θύματος και αναγνωρίστε τα ισχυρά συναισθήματα που αντιλαμβάνεστε 

ότι έχει το θύμα (όπως πχ φόβο, θυμό,  απογοήτευση, απόγνωση) 

 Επαναδιατυπώστε (μόλις τελειώσει) το περιεχόμενο αυτών που σας είπε το 

θύμα χρησιμοποιώντας τις λέξεις /κλειδιά,  επαναλάβετε τα πιο σημαντικά 

σημεία της ομιλίας του θύματος με δικά σας (απλά) λόγια, προσαρμοσμένα 

στο γλωσσικό και νοητικό επίπεδο του θύματος.  («Αν κατάλαβα καλά, 

είπατε ότι….  Με άλλα λόγια, …..  Λέτε ότι….. (παράφραση) 

 Η αναδιατύπωση του περιεχομένου του μηνύματος, να γίνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα 

 Χαρακτηρίστε ή κατονομάστε το συναίσθημα που εκλάβατε από την 

επικοινωνία σας με το θύμα.  Κάντε χρήση β’ προσώπου « Φαίνεστε να 

αισθάνεστε πολύ φοβισμένη » ή « Μοιάζει σαν να νιώθετε ……»  

«Διαισθάνομαι ότι...» και συμπληρώνετε το συγκεκριμένο συναίσθημα 

(αντανάκλαση συναισθήματος ) 

 Εξηγήστε το λόγο που δημιουργήθηκε αυτό το συναίσθημα, όπως 

«αισθάνεστε έτσι επειδή πιστεύετε ότι ……….». 

 Χρησιμοποιήστε μικρές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε μη λεκτικά στοιχεία που 

ταιριάζουν με το περιεχόμενο του λόγου σας. 

 Κάντε αποσαφήνιση της πορείας της επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν είναι 

αρκετά περίπλοκη («Μπορούμε να σταματήσουμε για ένα λεπτό για να 

δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο...»)  

 Κάντε κλειστού τύπου ερωτήσεις εάν θέλετε να διευκρινήσεις και ειδικές 

λεπτομέρειες 

 Εξασφαλίστε την ομαλής ροή και μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο 

(«Μέχρι τώρα λέγατε...τώρα..»)  

 Κάντε ανατροφοδότηση όταν τελειώσει η επικοινωνία, δηλαδή σύμπτυξη και 

αποκρυστάλλωση της ουσίας των όσων λέχθηκαν από το θύμα, χωρίς 

κριτική διάθεση. Στη διαδικασία της ανατροφοδότησης εστιάστε σε θετικά 

σημεία που τυχόν υπάρχουν στην υπόθεση και προσπαθήστε να δώσετε 

εναλλακτικές λύσεις στο θύμα 

 Η λήψη απόφασης ανήκει στο θύμα (εκτός και εάν τα στοιχεία οδηγούν στην 

αυτεπάγγελτη δίωξη του δράστη) 
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 Πληροφορείστε το θύμα για την ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών 

(συμβουλευτικοί σταθμοί, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, τηλ. γραμμές 

κλπ 

 Ακόμη και εάν το θύμα αποφασίσει να μην καταγγείλει το δράστη (και εσείς 

δεν έχετε τα απαραίτητα στοιχεία για την αυτεπάγγελτη δίωξή του), 

υπενθυμίστε του,  ότι εσείς είστε εκεί για να παρέχετε τις υπηρεσίες σας, 

όποτε τις χρειαστεί. 

 

Tι να ΜΗΝ κάνετε κατά την επικοινωνία σας με μια γυναίκα 

θύμα ενδοοικογενειακής βίας 

 Μην εκθέτετε  το θύμα σε χώρους που υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί 

περισπασμοί 

 Μην ξεκινήσετε την επικοινωνία με το θύμα εάν βρίσκεστε σε κατάσταση 

άγχους (π.χ. λόγω πίεσης στη δουλειά) φροντίστε να ηρεμήσετε πρώτα 

παίρνοντας βαθιές αναπνοές, φέρνοντας στο μυαλό σας ευχάριστες εικόνες  

και μετά ξεκινήστε. Εάν δεν το καταφέρετε απευθυνθείτε σε κάποιον άλλο 

συνάδελφο να αναλάβει την υπόθεση 

 Μην χρησιμοποιήσετε (στην αρχή και στη συνέχεια) σε ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις τη λέξη  «γιατί» (όπως πχ «γιατί ήρθες εδώ…» , «γιατί σε 

χτύπησε..»)  Το θύμα μπαίνει κατευθείαν σε θέση άμυνας  

 Μην διακόπτετε το θύμα πριν ολοκληρώσει, μην κρίνετε και μην σχολιάζετε 

τα λεγόμενα του   

 Μην κοιτάτε επίμονα το θύμα κατά τη βλεμματική επαφή, υπάρχει 

πιθανότητα να εισπράξει το βλέμμα ως απειλητικό (μη λεκτική επικοινωνία) 

 Μην κάνετε κινήσεις που φανερώνουν έλλειψη προσοχής και αδιαφορία 

(π.χ. κλίση του κορμού προς τα πίσω, να  παίζετε με το στυλό σας, να 

σφίγγετε τις παλάμες σας, να χτυπάτε ρυθμικά τα δάχτυλα σας, να παίζετε 

με τα μαλλιά σας ή το κινητό σας, να τοποθετείτε την παλάμη σας πάνω στο 

στόμα σας, να σταυρώνετε τα χέρια σας στο στήθος , να συνοφρυώνετε τα 

φρύδια)  

 Ο τόνος της φωνής σας να μην είναι δυνατός  ή απότομος και η ταχύτητα του 

λόγου γρήγορη 

 Μην κάνετε χρήση εξειδικευμένων όρων (που μπορεί είτε να μην είναι 

κατανοητοί ή να φανερώνουν τάση αλαζονείας) 

 Μην χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς και εκφράσεις «αργκώ» 

 Μην αλλάζετε θέμα και μην υπερθεματίζετε  

 Να μην μιλάτε όταν μιλάει ο άλλος 

 Αποφύγετε την έκφραση «καταλαβαίνω πως νιώθεις » όταν θέλετε να 

αναφερθείτε στα συναισθήματα του θύματος 
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 Αποφύγετε να «ενθαρρύνετε» θέματα που έχουν (ασυνείδητο ή συνειδητό) 

ενδιαφέρον σε εσάς 

 Μην πιέζετε το θύμα να πάρει άμεσα μια απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  

Χρήσιμες πληροφορίες/ κωδικοποίηση 

ν.3500/2016 για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βία 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Ν. 3500/2016 

 

Από το Φεβρουάριο του 2007 άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας ο νόμος 3500/2006 

(ΦΕΚ 232, τεύχ. Α/ 24-10-2006) για την αντιμετώπιση της  ενδοοικογενειακής βίας. 

Σύμφωνα με το νόμο 3500 ενδοοικογενειακή βία είναι η τέλεση  αξιόποινης πράξης από 

μέλος της οικογένειας σε βάρους άλλου μέλους αυτής. Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί 

να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η 

ψυχολογική βία και η οικονομική εκμετάλλευση: 

Σωματική και Ψυχολογική Κακοποίηση (άρθ. 6 ν. 3500/2006): Αφορά σωματική κάκωση ή 

βλάβη που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όπως και εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της 

υγείας που προξενείται με συνεχή συμπεριφορά. Επιπλέον, όταν οι παραπάνω πράξεις 

τελούνται σε βάρος ατόμων που είναι ευάλωτα και δεν μπορούν να αντισταθούν, όπως οι 

έγκυες, όταν είναι παιδί ή όταν η κακοποίηση είναι επαναλαμβανόμενη με πρόκληση 

έντονου σωματικού αλλά και ψυχικού πόνου, τότε ο νόμος είναι ακόμη πιο αυστηρός. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρόνια απομόνωση από το οικογενειακό, φιλικό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Επίσης, ενδοοικογενειακή βία είναι η πρόκληση τρόμου ή ανησυχίας σε άλλο μέλος της 

οικογένειας με απειλή βίας, άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης (π.χ. απειλές «θα σου 

πάρω τα παιδιά», «θα σε βγάλω τρελή», «θα μείνεις στο δρόμο»(άρθ. 7 ν. 3500/2006). 

Σεξουαλική κακοποίηση: Όταν ένα άτομο εξαναγκάζεται σε συνουσία ή σε ασελγή πράξη ή 

σε ανοχή της. Ο νόμος επίσης τιμωρεί πολύ αυστηρά το δράστη που εκμεταλλεύεται 

οποιαδήποτε ανικανότητα του άλλου ν’ αντισταθεί. (άρθ. 8 ν. 3500/2006). 

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας: Όταν ένα μέλος της οικογένειας προσβάλλεται η 

αξιοπρέπεια με ταπεινωτικό λόγο ή έργο (για παράδειγμα, χειρονομίες ή λεγόμενα 

σεξουαλικής φύσης που ταπεινώνουν, υποβιβάζουν ή προσβάλλουν)(άρθ. 9 ν. 3500/2006). 

 

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Η ποινική δίωξη για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας γίνεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή δεν 

χρειάζεται να υποβληθεί μήνυση, αλλά ξεκινά αμέσως μετά την αναφορά από πλευρά 

του θύματος. (ν. 3500/2006, άρθρ. 17, παρ. 1: «η ποινική δίωξη για τα εγκλήματα των 

άρθρων 6, 7, 9 και 10 ασκείται αυτεπαγγέλτως» 

Με την προσφυγή στο Αστυνομικό Τμήμα και την κατάθεση για κακοποίηση (σωματική 

βλάβη, παράνομη βία και απειλή, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος αυτού 

αλλά και/ή απειλή άλλου ατόμου που ήταν μάρτυρας στις παραπάνω πράξεις), η ποινική 

δίωξη του φερόμενου ως δράστη ασκείται αυτεπάγγελτα, δηλαδή η κατάθεση 

διαβιβάζεται στην Εισαγγελία για διερεύνηση της υπόθεσης56. 

                                                           
56 Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, την ίδια μέρα γίνεται αίτηση για την έκδοση αντιγράφου της  
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Για τα πλημμελήματα του άρθρ. 6, 7, 9 και 10, η Αστυνομία έχει την υποχρέωση να επέμβει 

άμεσα, δηλαδή μέσα σε 48 ώρες από την κατάθεση, και ο θύτης να παραπεμφθεί και να 

δικαστεί με τη διαδικασία αυτοφώρου.(ν. 3500/2006, άρθρ. 17, παρ. 2: «Σε βάρος του 

υπαιτίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρ. 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» 

Σε περίπτωση που το θύμα αποφασίσει να μην επιστρέψει στην οικογενειακή εστία, θα 

πρέπει να το δηλώσει στην κατάθεση εξηγώντας τον λόγο. Αν υπάρχουν παιδιά και 

φεύγοντας τα πάρει μαζί του, πρέπει και αυτό να καταγραφεί ώστε να αποφευχθούν οι 

κατηγορίες περί εγκατάλειψης συζυγικής στέγης ή υφαρπαγής ανηλίκου τέκνου. 

Αν και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 28, του ν. 4055/2012, για την υποβολή μήνυσης 

απαιτείται κατάθεση παραβόλου, αυτό δεν ισχύει για τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής 

βίας, τα οποία μπορεί να καταγγείλει είτε το άτομο που κακοποιείται ή οποιοδήποτε άλλο 

άτομο, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στην παρ. 2 του ως άνω νόμου.  

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εάν υπάρχει σωματική βλάβη, το πρώτο που πρέπει να κάνει το θύμα, ειδικά εάν τα 

τραύματά του είναι σοβαρά, είναι να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο για την παροχή πρώτων 

βοηθειών αλλά και για όποιες άλλες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενέργειες χρειαστούν. 

Με την έξοδο από το Νοσοκομείο, καλό είναι να υποβληθεί αίτηση για την έκδοση ιατρικής 

γνωμάτευσης, που θα βεβαιώνει την πρόκληση σωματικών βλαβών εγγράφως. 

Στη συνέχεια όμως, επιβάλλεται η κλινική εξέταση από ιατροδικαστή. Αυτό μπορεί να γίνει 

κατά την κατάθεση στην Αστυνομία, οπότε και άμεσα εκδίδεται εντολή ιατροδικαστικής 

εξέτασης η οποία πραγματοποιείται από δημόσια ιατροδικαστική αρχή. Η ιατροδικαστική 

υπηρεσία εξετάζει το θύμα και με βάση τα δεδομένα της εξέτασης εκδίδει έγγραφη 

γνωμάτευση. 

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν σε 13 πόλεις της 

Ελλάδας: Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, 

Ναύπλιο, Πάτρα, Πειραιάς, Ρόδος και Σύρος. Πρόσφατα, τοποθετήθηκαν ιατροδικαστές σε 

ορισμένα Νοσοκομεία, όπως το ΚΑΤ και το Ασκληπιείο Βούλας.  

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (άρθρ. 11-14, ν. 3500/2006) 

Η Ποινική Διαμεσολάβηση αποτελεί μορφή αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Η 

αποκαταστατική Δικαιοσύνη βρίσκεται στον αντίποδα της Ανταποδοτικής Δικαιοσύνης και 

στοχεύει στην εξωδικαστική αντιμετώπιση του «εγκλήματος». Βασικές αρχές λειτουργίας 

της είναι α. η εκούσια συμμετοχή των μερών – δράστη και θύματος – στη διαδικασία, β. η 

κοινή παραδοχή των βασικών περιστατικών που συγκροτούν το κρίσιμο γεγονός, και γ. η 

κοινή αποδοχή του τελικού αποτελέσματος στο οποίο θα καταλήξει η διαδικασία της 

συνδιαλλαγής.  

                                                                                                                                                                      
κατάθεσης, το οποίο θα χρειαστεί για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων.  
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Για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας που ο ν. 3500/2016 θεωρεί πλημμελήματα (και 

ποτέ για τα κακουργήματα) προβλέπεται η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.  

Η ποινική διαμεσολάβηση στην πράξη συνίσταται στην παρακολούθηση ειδικού 

συμβουλευτικού-θεραπευτικού προγράμματος από το πρόσωπο στο οποίο 

αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος, κατόπιν σχετικής διάταξης από τον 

Εισαγγελέα.  

Η δυνατότητα για εφαρμογή της ποινικής διαμεσολάβησης διερευνάται πάντα από 

τον αρμόδιο για την άσκηση ποινική δίωξης Εισαγγελέα, στον οποίο φθάνει η 

δικογραφία αφού έχει προηγηθεί καταγγελία από την πλευρά του θύματος. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: ο Εισαγγελέας καλεί τον δράστη να 

δηλώσει αν επιθυμεί τη διενέργεια της διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία ο 

δράστης θα πρέπει να δώσει το λόγο της τιμής του στον Εισαγγελέα ότι δεν θα 

ασκήσει ξανά οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας στο μέλλον και 

δεσμεύεται ότι θα παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό/θεραπευτικό 

πρόγραμμα που παρέχεται από δημόσιο φορέα. Σε περίπτωση αποδοχής από τον 

δράστη της πρότασης, καλείται το θύμα (όχι παρουσία του δράστη) και ζητείται η 

συναίνεσή του ώστε να διακοπεί η ποινική διαδικασία και να ξεκινήσει η διαδικασία 

της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση απόρριψης των όρων της ποινικής 

διαμεσολάβησης είτε από το θύμα είτε από το δράστη, ξεκινά η ποινική διαδικασία.  

Σε περίπτωση αποδοχής των όρων και από τα δύο μέρη, η δικογραφία τίθεται σε 

ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας (η πράξη τελεί σε εκκρεμοδικία)  και σχετική διάταξη 

του Εισαγγελέα καταχωρείται σε ειδική μερίδα στο ποινικό μητρώο του δράστη, 

μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαμεσολάβησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

δράστης παρακολουθεί ειδικό συμβουλευτικό – θεραπευτικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, για όσο χρόνο 

κρίνεται αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές. Ο υπεύθυνος του 

προγράμματος ενημερώνει τον Εισαγγελέα για τη διακοπή ή ολοκλήρωση του 

προγράμματος από τον δράστη με έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στο φάκελο 

της δικογραφίας. Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της ποινικής 

διαμεσολάβησης, ο δράστης αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή το θύμα άρει τη 

συναίνεσή του, η διαδικασία διακόπτεται και ανασύρεται η εκδίκαση της υπόθεσης. 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εάν υπάρξει συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, τότε δίνεται η δυνατότητα στο θύμα να 

ζητήσει και να επιβληθεί στο θύτη περιοριστικός όρος απομάκρυνσής του από το σπίτι από 

όπου έμεναν, της μετοίκησής του, ή της απαγόρευσης να είναι κοντά στους χώρους 

εργασίας ή κατοικίας του θύματος, στις κατοικίες κοντινών συγγενών, στα σχολεία των 

παιδιών ή στον  ξενώνα φιλοξενίας όπου έχει καταφύγει το θύμα (Ν. 3500/2006, άρθρο 15). 
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ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ν. 3500/2006 θεωρεί πως όταν ένα παιδί  είναι μάρτυρας της κακοποίησης άλλου ατόμου 

μέσα στην οικογένεια - ακόμα και αν δεν κακοποιείται το ίδιο - είναι και αυτό θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας (άρθρο 1, παρ. 3)57 διότι τέτοιου είδους βιώματα μπορεί να έχουν 

πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

δράστης θα τιμωρηθεί  για το γεγονός αυτό καθ’ αυτό και ξεχωριστά για την ίδια την πράξη 

της κακοποίησης. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ–ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ 

Σε περίπτωση που το άτομο το οποίο υπέστη την ενδοοικογενειακή βία αδυνατεί, έστω και 

προσωρινά να καταβάλει το ποσό που χρειάζεται για τις δικαστικές δαπάνες, τότε μπαίνει 

σε εφαρμογή το άρθρο 22, κατά το οποίο παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας με μόνη την 

απόδειξη του περιστατικού βίας: «Στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία ζητούν τη 

λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, εξαιτίας του 

συγκεκριμένου περιστατικού, παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας με μόνη την απόδειξη 

του περιστατικού βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 επ. του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, αν αδυνατούν να καταβάλουν, έστω και προσωρινά, τις 

απαιτούμενες δικαστικές δαπάνες» (άρθρ. 22 ν. 3500/2006) 

Σε γενικές γραμμές, το ευεργέτημα της πείνας παρέχεται σε οποιοδήποτε άτομο μπορεί να 

αποδείξει ότι δεν έχει χρήματα να προσλάβει δικηγόρο και να καταβάλει τα έξοδα της 

δίκης, χωρίς να χρειάζεται να περιορίσει τα έξοδα για τις βασικές ανάγκες του ιδίου του 

ατόμου και της οικογένειας του. Αυτό ισχύει για το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, το 

οποίο περιέρχεται σε κατάσταση κρίσης που δεν του επιτρέπεται, ακόμη και αν διαθέτει, 

χρήματα και αγαθά να έχει πρόσβαση σε αυτά, έστω και προσωρινά.  

Για να δικαιούται το ευεργέτημα της πενίας, χρειάζεται μόνο να καταθέσει απόδειξη του 

περιστατικού βίας - για παράδειγμα, αντίγραφο της κατάθεσης στην Αστυνομία ή την 

Εισαγγελία, την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που δείχνει τα σημάδια της βίας.  

Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων για την 

προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. 

Με την έγκριση της αίτησης παροχής δωρεάν βοήθειας, ορίζεται δικηγόρος από τον τοπικό 

δικηγορικό σύλλογο που θα αναλάβει την υπόθεση. Σε περίπτωση που αυτός/αυτή αρνηθεί 

για σοβαρό λόγο να την αναλάβει, ενημερώνεται το δικαστήριο και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται από την αρχή για να οριστεί νέος/νέα δικηγόρος.  

 

                                                           
57 Παρ. 3, άρθρ. 1 του ν΄. 3500/2006 «…Θύμα είναι και το μέλος, στην οικογένεια του οποίου 
τελέσθηκε αξιόποινη πράξη…, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου 
τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας.»  
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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

Για ν’ αποφευχθεί η κατηγορία της εγκατάλειψης συζυγικής στέγης θα πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί  η κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα για την ενδοοικογενειακή βία. Επίσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση από το Νοσοκομείο που πιθανόν μπορεί να 

κατέφυγε το θύμα για να φροντιστούν τα τραύματα του. 

 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Εάν δεν διαμένει νόμιμα στη χώρα, ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούται άδεια 

διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως, σύμφωνα με τον νόμο 4251/2014 (άρθρ. 19α, 

παρ. 1γ). Και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε ο σύζυγος είναι  Έλληνας ή πολίτης άλλου 

κράτους- μέλους της ΕΕ (άρθρο 60, παρ. 1), είτε είναι υπήκοος  τρίτης χώρας (άρθρο 62, 

παρ. 1).  Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας 

(είναι υποχρεωτικό) που έχει υποβληθεί σε αρμόδια ελληνική αρχή για άσκηση 

ενδοοικογενειακής βίας. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί 

να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη, εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. 

Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανήλικων θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη 

του εγκλήματος. Στους ενήλικους που κατέχουν άδεια διαμονής κατά την παρούσα 

περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας – παροχής υπηρεσιών ή έργου.  

Β. σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, σε περίπτωση που το θύμα κατέχει άδεια διαμονής για 

λόγους οικογενειακής επανένωσης, δικαιούται κατόπιν αίτησής του, αυτοτελή άδεια 

διαμονής μελών οικογένειας, αφού η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ήταν αποτέλεσμα 

της ενδο-οικογενειακής βίας. 

«Αυτοτελής άδεια διαμονής μπορεί να χορηγείται στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά 

δυνάμει οικογενειακής επανένωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α…β. σε περίπτωση 

διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, 

ΕφόσονQi…ii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το 

μέλος της οικογένειας υπήρξε θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος. 

3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 

Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής 

επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.4. Το δικαίωμα διαμονής των 

ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα, στον οποίον 

έχει ανατεθεί η επιμέλεια»(ν. 4251/2014, άρθρ. 19α, παρ. 1γ). 


