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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Αναγνώριση ως κοινωνικό πρόβλημα στα τέλη του 19ου αιώνα και 

αργότερα στα μέσα του 20ού. 

 Βασικά πορίσματα ερευνών θυματοποίησης τελών 20ού αιώνα:

1. Μία στις τέσσερις γυναίκες έγιναν θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

κάποια στιγμή στη ζωή τους. 

2. Δύο γυναίκες δολοφονούνται από νυν ή πρώην συντρόφους τους κάθε 

εβδομάδα.

3. Χιλιάδες παιδιά γίνονται μάρτυρες βίαιων περιστατικών κάθε μέρα.

4. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί το ένα τέταρτο του συνόλου των 

βίαιων εγκλημάτων.

2



Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Ορισμός (Committee on Family Violence):

Η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει την κακοποίηση παιδιών και ενηλίκων 

που μπορεί να συμβαίνει μεταξύ των μελών μιας οικογένειας ή μεταξύ ενηλίκων 

συντρόφων. 

 Δύο μοντέλα που περιγράφουν τη βία ανάμεσα στα ζευγάρια:

1. πατριαρχική τρομοκρατία (patriarchal terrorism) 

2. κοινή βία του ζευγαριού (common couple violence) 
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών:

1. Λεκτική/ψυχολογική βία

 Σκοπός: Πρόκληση ψυχολογικού πόνου

 Παραδείγματα: 

➢ βρισιές ή τα χυδαία σχόλια (ενεργητική, λεκτική) 

➢ το χτύπημα μιας πόρτας ή το σπάσιμο ενός αντικειμένου (ενεργητική, μη 

λεκτική) 

➢ η νεκρική σιγή ή το κατσούφιασμα (παθητική, μη λεκτική)
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών:

2. Σωματική βία

 Σκοπός: πρόκληση πόνου ή τραυματισμού 

 Σε αυτές τις πράξεις περιλαμβάνονται:

❖ Γροθιές

❖ Κλωτσιές

❖ Χαστούκια

❖ Τράβηγμα μαλλιών

❖ Σπρώξιμο από τη σκάλα

❖ Πέταγμα στον τοίχο

❖ Απόπειρα πνιγμού και καψίματος

❖ Άλλες πράξεις ικανές να επιφέρουν βαρύ τραυματισμό ή να απειλήσουν τη 

ζωή του θύματος λόγω της αγριότητάς τους
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών:

3.  Σεξουαλική βία

 Συμπεριλαμβάνονται διάφορες πράξεις ή συμπεριφορές που  δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες.

 Με την ένταση της κτηνωδίας σε άλλους τομείς των συζυγικών σχέσεων είναι 

φανερό πως απαιτείται καταναγκασμός για τη σεξουαλική επαφή.

 Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η έννοια του συζυγικού βιασμού δεν 

ήταν αποδεκτή στη νομοθεσία αρκετών πολιτειών στις ΗΠΑ. 
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών:

4.   Οικονομική αποστέρηση

5. Κοινωνική απομόνωση

❑ Διαδοχική ή ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των παραπάνω μορφών

• Κοινωνιολογικές ερμηνείες της ενδοοικογενειακής βίας:

❑ Μεταστροφή του κλίματος που καλλιέργησαν οι ψυχίατροι μέχρι τη δεκαετία του 

‘70.

❑ Διττός ισχυρισμός:  Η κοινωνία είναι πατριαρχική και επιβραβεύει τη βία, για να 

διατηρηθεί ως τέτοια.

❑ Έρευνα για την αποδοχή της βίας (1970):

▪ 24% των αντρών και 17% των γυναικών ενέκριναν ένα χαστούκι του άντρα προς τη 

γυναίκα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Κοινωνιολογικές ερμηνείες της ενδοοικογενειακής βίας:

 Richard Gelles: 

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνεται από την οικογένεια 

προέλευσης. 

 Χαρακτηριστικά θυμάτων:

▪ Δεν προϋπάρχει της κακοποίησης κάποιο συγκεκριμένο  ψυχολογικό ή κοινωνικοπολιτισμικό

προφίλ  των γυναικών-θυμάτων.

 Εστίαση στην ερμηνεία παθητικότητας των  γυναικών -θυμάτων:

o Εξάρτηση από το σύντροφο

o Φόβος απέναντι στις απειλές του δράστη

o Ελπίδα αλλαγής του δράστη συνήθως μετά από δικές του υποσχέσεις

o Αίσθημα ντροπής συνδεδεμένο με τη δημοσιοποίηση ή την καταγγελία

o Αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων

➢ Χαμηλή αυτοεκτίμηση, εξάρτηση και αίσθημα ανεπάρκειας

➢ Συντηρητικός προσανατολισμός γυναικών 8



Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Παιδιά-μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας:

▪ Αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες

▪ Περιπτώσεις που το παιδί έχει χτυπηθεί ή απειληθεί στην αγκαλιά της μητέρας του 

και έχει χρησιμοποιηθεί ως φυσικό όπλο.

▪ Κυριότερα πορίσματα National Family Violence Surveys 1975 και 1985:

1. Κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια παιδιά γίνονται μάρτυρες σωματικής βίας 

μεταξύ των γονιών τους με τα 2/3 αυτών των περιπτώσεων να αφορούν 

επαναλαμβανόμενη βία.

2. Η κατάσταση κατά την οποία γίνονται μάρτυρες είναι σε υψηλό βαθμό στρεσογόνα

και είναι παράγοντας διακινδύνευσης για διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα:

✓ προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας

✓ αλκοολισμός και χρήση ναρκωτικών

✓ συγκρούσεις και βία εντός γάμου

✓ σωματική κακοποίηση των παιδιών

✓ επιθέσεις και άλλα εγκλήματα εκτός οικογένειας 9



Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Παράγοντες μη καταγγελίας:

➢ Φόβος

➢ Άσχημη ψυχολογική κατάσταση θύματος

➢ Αρνητικές εμπειρίες από την επαφή με τον επίσημο κοινωνικό έλεγχο

➢ Άγνοια δικαιωμάτων και νόμου

• Σε επίπεδο διεθνών οργανισμών (ενδεικτικά):

• Πρώτη ενασχόληση με τη βία των γυναικών σε οποιαδήποτε μορφή τη δεκαετία του 

’70.

• 1976-1985 στα πλαίσια του ΟΗΕ: 

❑ Προσπάθεια περιορισμού  και εξουδετέρωσης κάθε μορφής διάκρισης

❑ Ενίσχυση της θέσης των γυναικών
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Σε επίπεδο διεθνών οργανισμών (ενδεικτικά):

▪ Σύσταση (85) 4 Συμβουλίου της Ευρώπης:

✓ Ενημέρωση κοινής γνώμης

✓ Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης φορέων

✓ Ρύθμιση και ενθάρρυνση στησίματος φορέων

✓ Υποστήριξη δουλειάς φορέων κλπ.

▪ Πρόγραμμα Δάφνη (2000-2003):

✓ Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, των 

νεαρών ατόμων και των γυναικών
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Νόμος 3500/2006:

➢ Ρητή απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε μορφής βίας.  

➢ Αστικές διατάξεις:   

❖ Τεκμήριο κλονισμού γάμου

❖ Απαγόρευση σωματικής τιμωρίας

❖ Χρηματική αποζημίωση τουλάχιστον  1000€                                           

➢ Ποινικοποίηση:

❖ Σωματικής κακοποίησης

❖ Εξαναγκασμός σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με τη χρήση βίας ή απειλής

❖ Απειλής

❖ Βιασμού και κατάχρησης σε ασέλγεια

❖ Προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

❖ Παρακώλυσης απονομής δικαιοσύνης
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια
 Νόμος 3500/2006:

➢ Ποινική διαμεσολάβηση (προϋποθέσεις):

o Διερεύνηση δυνατότητας διαμεσολάβησης από τον αρμόδιο εισαγγελέα

o Υποβολή δήλωσης από το φερόμενο ως δράστη για τα ακόλουθα:

✓ Υπόσχεση μη τέλεσης οποιασδήποτε πράξης ενδοοικογενειακής βίας μελλοντικά

✓ Διαμονή εκτός οικογενειακής κατοικίας για όσο το επιθυμεί το θύμα

✓ Παρακολούθηση ειδικού συμβουλευτικού-θεραπευτικού προγράμματος 

✓ Άμεση (αν είναι δυνατόν) άρση ή αποκατάσταση των συνεπειών 

✓ Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης

o Άσκηση διαμεσολάβησης υπέρ του θύματος, σε περίπτωση ανηλικότητας, από 

κοινού με τον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και τον κηδεμόνα του θύματος, αν δεν 

ταυτίζεται με το δράστη.

o Δεν γίνεται εφαρμογή, αν ο φερόμενος ως δράστης είναι επίτροπος, δικαστικός 

συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας του παιδιού. 13



Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Νόμος 3500/2006:

 Δικονομικές διατάξεις

 Αρωγή θυμάτων:

▪ Δικαίωμα ηθικής συμπαράστασης από  αρμόδιους φορείς

▪ Δικαίωμα παροχής ευεργετήματος πενίας (σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής 

δικαστικών δαπανών)

▪ Υποχρέωση αναφοράς περιστατικού από εκπαιδευτικούς
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

 Διεξαγωγή από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2003)

 Σκοπός: 

➢ Περιγραφή της έκτασης, της φύσης και των διαστάσεων της ενδοοικογενειακής 

βίας εναντίον των γυναικών στην Ελλάδα

 Δείγμα: 1200 γυναίκες (18-60 ετών)

 Αρχικά πορίσματα:

➢ Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες δεν έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά βίας 

μέσα στην οικογένεια.

➢ Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (91,3%) δεν χαρακτηρίζουν ως βίαιη τη 

συμπεριφορά του συζύγου/συντρόφου τους.
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Στάση των γυναικών απέναντι στη βία:

❖ Γενική καταγραφή:

➢ Λεκτική/ψυχολογική βία: 56%

➢ Σωματική βία: 3,6%

➢ Σεξουαλική βία: 3,5% 

❖ Στην πλειοψηφία τους (60,8%) χαρακτηρίζουν ως βία όλες τις μορφές 

καταχρηστικής συμπεριφοράς που υφίστανται. Ωστόσο:

➢ Σε σημαντικό βαθμό αναγνωρίζουν ως βία τις πιο φανερές και «σοβαρές 

μορφές». Συγκεκριμένα:

1. Σωματική βία (37,6% βαριά σωματική βλάβη, 33,7% ελαφρά βλάβη)

2. Σεξουαλική βία (30,8%)
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Στάση των γυναικών απέναντι στη βία:

❖ Διαφοροποίηση ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή

➢ Χαρακτηρισμός όλων των υφισταμένων καταχρηστικών συμπεριφορών ως βίαιων

✓ Αστικά κέντρα: 64,9%

✓ Αγροτικές περιοχές: 55,4%

✓ Ημιαστικά κέντρα 55,3%

➢ Χαρακτηρισμός της ενδοοικογενειακής βίας ως σοβαρής εγκληματικής πράξης σε 

γενικό ποσοστό 76%. Ανάλογα την περιοχή:

✓ Αστικά κέντρα: 79,6%

✓ Ημιαστικά κέντρα: 76,7%

✓ Αγροτικές περιοχές: 68%

❖ Χαρακτηρισμός ενδοοικογενειακής βίας ως λάθους και όχι ως εγκλήματος από ένα 

πολύ μικρό ποσοστό (11,2%).
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Στάση των γυναικών απέναντι στη βία:

❖ Χαρακτηρισμός ενδοοικογενειακής βίας ως σοβαρής εγκληματικής πράξης από 

την πλειοψηφία των γυναικών που δεν υφίστανται βίαιη συμπεριφορά (76,81%)

❖ Αναγνώριση της υφιστάμενης συμπεριφοράς ως βίαιης από γυναίκες που 

προσδιορίζονται ως θύματα:

✓ Ψυχολογική/λεκτική: 58,66%

✓ Σωματική βία: 37,1%

✓ Σεξουαλική βία: 29,5%
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά και εμφάνιση βίας

➢ Διασταύρωση περιοχής και μορφών βίας

▪ Ημιαστικές περιοχές: 

o 61,9% λεκτική/ψυχολογική βία, 5,3% σωματική βία, 4% σεξουαλική βία

▪ Αστικά κέντρα:

o 58,2% λεκτική/ψυχολογική βία, 3,7% σωματική βία, 3,4% σεξουαλική βία

▪ Αγροτικές περιοχές:

o 48,3% λεκτική/ψυχολογική βία, 3% σωματική βία, 3,3% σεξουαλική βία
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά και εμφάνιση βίας

➢ Διασταύρωση ηλικίας και μορφών βίας

▪ Ψυχολογική βία

o Υψηλότερο (13,1%) στην ομάδα 55-60 και χαμηλότερο (6,58%) στην ομάδα 18-24

▪ Σωματική βία

o Υψηλότερο (4,8%) στις ομάδες 45-54 και 55-60

▪ Σεξουαλική βία

o Υψηλότερο (6,1%) στην ομάδα 45-54

➢ Μορφωτικό επίπεδο και μορφές βίας

▪ Υψηλότερα ποσοστά (16,22% λεκτική/ψυχολογική βία, 11,85% σωματική βία, 

10,5% σεξουαλική βία) στις γυναίκες με στοιχειώδη μερική μόρφωση 20



Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά και εμφάνιση βίας

➢ Εργασιακή κατάσταση και μορφές βίας (υψηλότερα ποσοστά)

o Ψυχολογική βία: Συνταξιούχες (17,86%)

o Σωματική και σεξουαλική βία: Γυναίκες με μερική απασχόληση (4,6% και 5,7%)

➢ Οικογενειακή κατάσταση και μορφές βίας

o Υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες που βρίσκονται σε διάσταση

✓ 65% λεκτική/ψυχολογική βία

✓ 37,5% σωματική βία

✓ 25% σεξουαλική βία
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Περιστατικά βίας

❖ Δεν ακολουθούν ποτέ τη χρήση αλκοόλ/ουσιών (61,9%)

❖ Από τις γυναίκες που δήλωσαν τραυματισμό:

➢ 85,3% μώλωπες

➢ 41,2% μόνο εκδορές

❖ Κακομεταχείριση πάνω από 10 έτη (56,2%)

❖ Τα παιδιά παρίστανται μερικές φορές ή συχνά (28,4%)

❖ Συνήθης αντίδραση των παιδιών να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν το 

σύζυγο/σύντροφο ( 32,1%)

❖ Κλιμάκωση/αποκλιμάκωση ανάλογα το χρόνο:

➢ Λιγότερο συχνή και λιγότερο βίαιη (21%)

➢ Δεν άλλαξε καθόλου (24,8%)
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Περιστατικά βίας

➢ Από τις γυναίκες που υφίστανται βία ως ιδιαίτερα  σοβαρά κρίνονται:

✓ Σωματική βία (93,1%)

✓ Εξαναγκασμός σε απομόνωση από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον (79,7%)

✓ Εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή (72,3%)

❑ Γνώση περιστατικών  βίας σε άλλες γυναίκες

➢ 23,6% γνωρίζει αντίστοιχες περιπτώσεις γυναικών στο συγγενικό/φιλικό 

περιβάλλον

❑ Ιστορικό βίας

➢ Έχουν υποστεί βία από κάποιον πρώην σύζυγο/σύντροφο (39,7%)

➢ Υπήρξαν μάρτυρες βίαιων περιστατικών στην οικογένεια που μεγάλωσαν (13,3%)

➢ Υπέστησαν βία στην οικογένεια που μεγάλωσαν (11,2%)
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Ιστορικό βίας

▪ Έχουν υπάρξει μάρτυρες βίας και ζουν με βίαιο σύζυγο/σύντροφο (26,3%)

▪ Έχουν υπάρξει θύματα βίας και ζουν με βίαιο σύζυγο/σύντροφο (29,2%)

▪ Έχουν υπάρξει θύματα βίας σε προηγούμενη σχέση και παραμένουν θύματα στην 

παρούσα σχέση τους (28%)

❑ Αντιδράσεις γυναικών στη βία

▪ Σε περιπτώσεις συγγενικών/φιλικών προσώπων:

✓ Προτροπή προς το θύμα να απευθυνθεί σε κάποιον κοινωνικό φορέα ή 

συμβουλευτικό κέντρο (26,8%)

✓ Ανησυχία (26,3%)

✓ Συμβουλή εγκατάλειψης του συζύγου/συντρόφου (26,1%)

▪ Δυνητική αντίδραση στη βία δραστική (66,6%)
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Αντιδράσεις γυναικών στη βία

o Σε προηγούμενες βίαιες σχέσεις το 72% χώρισε

o Σε περιστατικά την περίοδο της έρευνας το 34,3% προσπαθούσε να ηρεμήσει το 

δράστη

o Διαφοροποίηση αντίδρασης ανάλογα τη μορφή βίας:

• Ψυχολογική/λεκτική βία: προσπάθεια να ηρεμήσουν το δράστη (76,9%)

• Απειλές, σωματική και σεξουαλική βία: απειλές χωρισμού (76,5%)

• Στη σεξουαλική βία συχνότερη αντίδραση ο χωρισμός (44,2%) σε σχέση με 

εκείνες που υφίστανται ψυχολογική/λεκτική βία (34,5%).
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Αντιδράσεις γυναικών στη βία

➢ Δυνητική γνωστοποίηση της κακοποίησης σε κάποιο μέλος της οικογένειας (52,3%)

➢ Σε περιπτώσεις που το θύμα μίλησε, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε σε:

✓ Μέλη της οικογένειας (60,9%)

✓ Φίλους (46,9%)

✓ Συγγενείς (35,9%)

➢ Αισθάνονται υπεύθυνες για τη βίαιη συμπεριφορά του συντρόφου/συζύγου (33,3%)

➢ Διαφοροποίηση στην αντίδραση ανάλογα  με το βαθμό ενοχοποίησης:

✓ Προσπαθούν να ηρεμήσουν το δράστη (59,3%)

✓ Καμία (0%) δεν απευθύνθηκε σε κοινωνικές υπηρεσίες
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Η κακοποίηση των γυναικών στην οικογένεια

 Πρώτη θυματολογική/επιδημιολογική έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

❑ Αντιδράσεις γυναικών στη βία

❖ Σύνδεση μεταξύ της μορφής αντίδρασης του θύματος με το χρόνο εκδήλωσης της 

βίας:

➢ Όσες βίωναν βία τους τελευταίους 7-12 μήνες στην πλειοψηφία τους προσπαθούσαν 

να ηρεμήσουν το δράστη (66,7%) πιστεύοντας ότι έτσι θα έπαυαν τα βίαια 

περιστατικά.

❖ Διαφοροποίηση στην αντίδραση του θύματος όσο μεγαλώνει ο χρόνος ύπαρξης της 

βίαιης σχέσης

➢ 1-5 χρόνια:  απειλή χωρισμού (38,1%)

➢ 6-10 χρόνια:  φεύγουν από το σπίτι (31,3%)

απειλή χωρισμού (31,3%)

προσπάθεια να ηρεμήσουν το δράστη (31,3%)

➢ 10 χρόνια και άνω: προσπάθεια να ηρεμήσουν το δράστη (39%)
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