
Η ενδοοικογενειακή βία  

 

Εισαγωγή  

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί πολυσύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο 
κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο φαίνεται να έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Σε γενικές γραμμές, αναγνωρίζεται ως ένα κοινωνικό πρόβλημα 
υγείας που συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες και μεταξύ όλων των ατόμων 
ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τάξη των θυτών και των θυμάτων. 
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σκοτεινό» φαινόμενο καθώς δύσκολο γίνεται 
γνωστό στο ευρύτερο περιβάλλον.  Η βία μέσα στην οικογένεια αποτελεί 
παράφορη καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η αντιμετώπισή της 
κρίνεται ως ανάγκη ύψιστης σημασίας. Ο αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής 
βίας είναι εξαιρετικά μεγάλος, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που 
υφίσταται κακοποίηση αλλά και ολόκληρο το οικογενειακό περιβάλλον και την 
κοινωνία εν γένει. 

Τί ορίζουμε ως ενδοοικογενειακή βία;  

 Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, παράλειψη 
ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται άμεσα σωματική, σεξουαλική ή 
ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας από άλλο μέλος της 
οικογένειας και περιλαμβάνει και τη βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη 
σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον 
περιορισμό της ελευθερίας του. Ως μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται οι 
σύζυγοι-γονείς, τα παιδιά, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου 
βαθμού, εφόσον συνοικούν με τα προαναφερθέντα μέλη. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3500/2006 του ελληνικού ποινικού κώδικα, η ενδοοικογενειακή 
βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται. 

Κύριες μορφές ενδοοικογενειακής βίας  

Σωματική: Αναφέρεται στη βίαιη συμπεριφορά μεταξύ των μελών της 
οικογένειας, με αποτέλεσμα την παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας που 
μπορεί να περιλαμβάνει από τραυματισμούς μικρής ή μεγάλης έκτασης, ή 
ακόμα και να καταλήγουν και στο θάνατο του θύματος.  

 Σεξουαλική: Η σεξουαλική βία σχετίζεται με την βίαιη επιβολή σεξουαλικών 
πράξεων ή συμπεριφορών αντίθετα στη στάση ή επιθυμία του θύματος. Η 
σεξουαλική κακοποίηση και η εκμετάλλευση περιλαμβάνουν όλες τις μορφές 
ανεπιθύμητης σεξουαλικής επίθεσης ή παρενόχλησης αλλά και απόπειρα 
βιασμού. 

 Ψυχολογική: Περιλαμβάνει συμπεριφορές που κινούνται από 
συναισθηματική ταπείνωση και εκμετάλλευση του θύματος μέχρι σοβαρή 
ψυχική βλάβη και μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου (ΚΕΘΙ, 2003).  



 Η ψυχολογική βία μπορεί να είναι:  Λεκτική: ύβρεις, προσβολές, απειλές 
και εκφράσεις μειωτικές και υποτιμητικές. Κοινωνική: ο θύτης περιορίζει ή 
ακόμη και απαγορεύει στο θύμα την επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα, 
φίλους, γείτονες αλλά και να εργαστεί. Οικονομική ή χρηματική: απαγόρευση 
της πρόσβασης στο οικογενειακό εισόδημα και απειλές. 

 Παραμέληση: Παραμέληση σε ενδοοικογενειακό επίπεδο μπορεί να 
θεωρηθεί η πρόκληση ζημιάς σε ένα παιδί λόγω έλλειψης φροντίδας και 
εποπτείας ή η αποτυχία στη συναισθηματική επικοινωνία μεταξύ του ενήλικα 
και του παιδιού. Σε γενικές γραμμές, η παραμέληση είναι συχνά χρόνια και 
περιλαμβάνει συνήθως επαναλαμβανόμενα γεγονότα: αποτυχία να 
παρασχεθεί ό,τι ένα παιδί ή ένας εξαρτώμενος ενήλικος απαιτεί για τη φυσική, 
ψυχολογική ή συναισθηματική ανάπτυξη και ευημερία του/της, αποτυχία ή 
άρνηση να παρασχεθούν τρόφιμα, ρούχα, στέγη, καθαριότητα, ιατρική 
φροντίδα, προστασία από κινδύνους, ή μιας αίσθηση εκτίμησης και αγάπης. 

Στάδια της ενδοοικογενειακής βίας 

 Επίθεση Μετάνοια Συγγνώμη Φροντίδα του θύματος Υποσχέσεις περί μη 
επανάληψης της πράξης «Ειρηνική» περίοδος Επίθεση Πρόκειται για έναν 
φαύλο κύκλο που μεγαλώνει όλο και περισσότερο και εγκλωβίζει θύτες και 
θύματα. 

 Αίτια εμφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας  

Φυσικά αίτια  Ψυχιατρική (Ψυχοπαθολογική) θεωρία Πρωταρχική πηγή της 
κακοποίησης εντοπίζεται στα παθολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του δράστη ή και του θύματος, τα οποία είναι απόρροια της ελλιπούς 
ψυχονοητικής ανάπτυξης του ατόμου στην πρώιμη παιδική ηλικία 
(ψυχοπαθολογική θεωρία). 

 Περιβαλλοντικά αίτια θεωρία κοινωνικής μάθησης Σύμφωνα με έρευνες, 
άτομα που έχουν υπάρξει μάρτυρες ενδοσυζυγικής βίας στην παιδική ηλικία ή 
έχουν ιστορικό παρελθοντικής κακοποίησης μπορεί να γίνουν και οι ίδιοι θύτες 
και να ασκήσουν βία σε άλλα μέλη από το οικογενειακό τους περιβάλλον σε 
σύγκριση με άτομα τα οποία δεν δέχτηκαν ποτέ βίαιη συμπεριφορά στην 
παιδική τους ηλικία ούτε έγιναν θεατές σε τέτοια επεισόδια. 

Οικονομικά αίτια Στις περιπτώσεις αυτές, η διαφορά στη δύναμη, η καλύτερη 
θέση κοινωνικά και οικονομικά φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
την εκδήλωση της ενδοοικογενειακής βίας.  

 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την μίμηση και υιοθέτηση βίαιων 
συμπεριφορών 

. Εξαρτησιογόνες ουσίες Εξαρτησιογόνες ουσίες όπως είναι το αλκοόλ και 
οι παράνομες ουσίες φαίνεται να συνδέονται με την εκδήλωση βίαιης 
συμπεριφοράς εντός της οικογένειας. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά ενισχύουν 
την ενδοοικογενειακή βία. 



 Πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας  

 Πρωτογενής πρόληψη  

Έχει ως στόχο τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών της οικογένειας στην 
οποία εντοπίζεται βία, την εκπαίδευση και διαφώτιση των ατόμων που ασκούν 
βία αλλά και εκείνων και βρίσκονται στη θέση του θύματος. Εφαρμόζονται 
προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την τροποποίηση στάσεων και 
αντιλήψεων που ενθαρρύνουν την πρόκληση κακοποίησης. Επιπλέον, γίνεται 
εντοπισμό γονέων και οικογενειών «υψηλού κινδύνου» για άσκηση βίας καθώς 
και παραπομπή σε προγράμματα ψυχολογικής στήριξης και ανάπτυξης 
γονεϊκών ικανοτήτων. 

Δευτερογενής πρόληψη 

 Έχει ως στόχο τη μη ανάπτυξη προβληματικών σχέσεων και η προστασία των 
«αδύνατων» ομάδων όπως έγκυες, νεογέννητα καθώς και μικρά παιδιά που 
ανήκουν σε τέτοιες ομάδες και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βίαιες 
επιθέσεις.  

Τριτογενής πρόληψη 

 Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα άτομα που έχουν ήδη κακοποιηθεί. 
Κυρίαρχος στόχος είναι η αποτροπή της εκ νέου κακοποίησης των μελών της 
οικογένειας. Η πρόληψη σε αυτό το στάδιο καλύπτει:  

Την εκτίμηση της οικογενειακής κατάστασης από διεπιστημονικές ομάδες 
(ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς, κ.α)  

 Την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι  

 Τη θεραπεία υποστήριξης γονέων  

Τη βελτίωση των κακών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της οικογένειας 

 Τρόποι αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας  

 Πολύ βασικό για όσους είναι θύματα βίας μέσα στην ίδια τους την οικογένεια 
είναι να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους καθώς και τα ανήλικα ή μη 
μέλη της οικογένειας.  

 Όταν κάποιος είναι δέκτης σωματικής ή σεξουαλικής βίας πρέπει να πάει σε 
κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να πάρει τις πρώτες βοήθειες ή σε κάποια 
ιατροδικαστική υπηρεσία για να πιστοποιηθεί η κακοποίηση του.  

 Το θύμα μπορεί να καταφύγει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να 
αναζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει 
εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά 
Τμήματα, έτσι ώστε το προσωπικό τους να γνωρίζει επακριβώς πως μπορεί να 
βοηθήσει το κακοποιημένο άτομο. Το άτομο που έχει πέσει θύμα 



ενδοοικογενειακής βίας μπορεί, επιπλέον, με τη βοήθεια της Αστυνομίας και της 
Εισαγγελικής Αρχής, να κινηθεί και σε νομικό επίπεδο. 

Επίσης, υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές με εξειδικευμένους επιστήμονες, 
όπως ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που βοηθούν θύματα οικογενειακής 
βίας.  

 Τα θύματα μπορούν να απευθυνθούν στις εξειδικευμένες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες που λειτουργούν και οι οποίες στελεχώνονται με προσωπικό 
εξειδικευμένο στο χειρισμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, για τη λήψη 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
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Φύλλο Εργασίας 
Αφού μελετήσετε και παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο     
https://www.youtube.com/watch?v=jEN1bA1cSM8 

https://www.youtube.com/watch?v=4z6qO9tx-sA   να απαντήσετε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 

1, Γνωρίζετε για τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης της 
Ενδοοικογενειακής Βίας, της Ελληνικής Αστυνομίας; 

2, Πόσες φορές, έχεις παρακολουθήσεις περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας; 

3, Πόσες φορές, έχεις προσπαθήσει να μιλήσεις σε κάποιον, για 
κάποιο σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που βιώνει; 

4, Αν γινόσουν, θύμα ενδοοικογενειακής βίας πώς θα το 
αντιμετώπιζες; 

5.Γιατί η ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να ονομαστεί και «σκοτεινό» 
φαινόμενο; 

 

   Ευαγγελία Μουριζάκη Κοινωνικός Γραμματισμός ΣΔΕ Χανίων 



 


