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Το εγχειρίδιο αυτό, δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες του χρηματοδοτημένου 
από την Ε.Ε. έργο Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση, υπό το Πρόγραμμα Daphne 
III, με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών και υποστηρικτικού υλικού για 
εκπαιδεύσεις προορισμένες για τα όργανα επιβολής του νόμου που ασχολούνται 
με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αντικατοπτρίζει τα κύρια θέματα που 
παρουσιάστηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από το Έργο, και στόχο 
έχει να παρέχει στο προσωπικό της αστυνομίας εργασιακή γνώση των ψυχολογικών 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη συντροφική βία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος 
του υλικού που περιέχεται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
σε εκπαιδεύσεις προορισμένες για άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε 
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. 

Τα διάφορα κεφάλαια του εγχειριδίου αυτού παρουσιάζουν τα κυριότερα θέματα 
της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου της βίας και τα 
εμπλεκόμενα μέρη, τα αντίκτυπα στην ψυχική υγεία των εμπλεκόμενων ατόμων – 
συμπεριλμβανομένου της ψυχικής υγείας της αστυνομίας που καλείτε να παρέμβει 
– καθώς επίσης και την ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας.

Ο ρόλος των οργάνων επιβολής του νόμου, όσον αφορά την καταπολέμηση και 
την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, είναι κρίσιμος και κατά συνέπεια η 
ευαισθητοποίηση τους και η παροχή της αναγκαίας γνώσης και ικανοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Η κατανόηση της δυναμικής της ενδοοικογενειακής βίας και ο ρόλος που παίζει στις 
συμπεριφορές των εμπλεκόμενων ατόμων, το γεγονός ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί 
να είναι τόσο η αιτία όσο και η συνέπεια της ενδοοικογενειακής βίας, και πώς η 
εργασία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, θα πρέπει να συμβάλουν στην 
επίτευξη πιο ουσιαστικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία διαπράττεται 
τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες κατά των συντρόφων τους. Ωστόσο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι άνδρες είναι οι δράστες και οι γυναίκες τα θύματα. Το 
υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί αντικατοπτρίζοντας ακριβώς αυτό. 
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Εισαγωγή

Η βία κατά των γυναικών ορίζεται ως οποιαδήποτε πράξη βίας που σχετίζεται με 
το φύλο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σωματική, 
σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου 
απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμός ή αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας, είτε 
αυτό συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. (Γενική Σύνοδος Ηνωμένων 
Εθνών)1

Η βία κατά των γυναικών έχει αναγνωρισθεί από διεθνές και εθνική νομοθεσία 
ως έγκλημα και υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία στους ποινικούς και αστικούς κώδικες ενός αυξανόμενου 
αριθμού χωρών. 

Για τους σκοπούς του εγχειριδίου αυτού, ο όρος βία κατά των γυναικών θα 
χρησιμοποιείται για να δηλώνει τη βία που λαμβάνει χώρα στην ιδιωτική ζωή 
(ενδοοικογενειακή βία), και συγκεκριμένα στις στενές συντροφικές σχέσεις.
Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη 
που διαπράττεται από ένα σύντροφο ή πρώην σύντροφο, η οποία προκαλεί 
σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου της σωματικής 
επίθεσης (κοινή επίθεση και επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη), 
σεξουαλικού εξαναγκασμού (πράξεις που υποβιβάζουν και εξευτελίζουν τις γυναίκες 
και διαπράττονται κατά της θέλησής τους, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού), 
ψυχολογική κακοποίηση και ελεγκτικές συμπεριφορές (απειλές, λεκτική κακοποίηση 
και άλλα είδη ελεγκτικής συμπεριφοράς όπως απομόνωση από την οικογένεια και 
τους φίλους) και οικονομική κακοποίηση.

Η ενδοοοικογενειακή βία επηρεάζει όχι μόνο τα θύματα, που τις περισσότερες φορές 
είναι γυναίκες, αλλά επίσης παιδιά, άνδρες και την κοινωνία ως σύνολο.

Η νομοθεσία σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία τείνει να παρουσιάζει μόνο τη 

1  Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη 
βίας λόγω φύλου που προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο 
σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης 
της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Άρθρο 2 Η βία σε βάρος των γυναικών θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα ακόλουθα: α) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική 
βία που συμβαίνει στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης 
των κοριτσιών στην οικογένεια, βία που σχετίζεται με την προίκα, συζυγικός βιασμός, ακρωτηριασμός των 
γεννητικών οργάνων και άλλες παραδοσιακές πρακτικές επιβλαβείς για τις γυναίκες, μη-συζυγική βία που 
σχετίζεται με την εκμετάλλευση β) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που συμβαίνει στην ευρύτερη 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού, της εμπορίας γυναικών και της 
καταναγκαστικής πορνείας γ) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που διαπράττεται ή παραβλέπεται από 
το κράτος, όποτε συμβαίνει.

σωματκή βία. Ωστόσο, καθώς η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας έχει εξελιχθεί, 
πολλές χώρες έχουν τροποποιήσει τη νομοθεσία τους για να περιλαμβάνει και 
άλλες μορφές βίας όπως ψυχολογική, σεξουαλική και/ή οικονομική. Έχει επίσης 
παρουσιαστεί μία εξέλιξη όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη. Νόμοι σχετικά με την 
ενδοοικογενειακή βία, που εφαρμόζονταν αρχικά μόνο για τα παντρεμένα ζευγάρια, 
σήμερα αναγνωρίζουν καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας σε σχέσεις άγαμης 
συμβίωσης και περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας εκτός του συντρόφου.

Το πρώτο Πανευρωπαϊκό νομικά δεσμευτικό όργανο είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναίκων και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία δημιούργησε ένα ευρύ νομικό 
πλαίσιο για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και για να δώσει 
τέλος στην ατιμωρησία των δραστών. Ορίζει και καταδικάζει διάφορες μορφές βίας 
κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου της σωματικής και ψυχολογικής βίας, 
σεξουαλικής βίας, οικονομικής βίας, εξαναγκασμός σε γάμο, και ακρωτηριασμός 
γυναικείων γεννητικών οργάνων2.

Κάποια δεδομένα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

Μία γυναίκα στις τέσσερις στην Ευρώπη βιώνει την ενδοοικογενειακή βία σε 
κάποια χρονική περίοδο της ζωής της3, και ένα 6-10% των γυναικών υποφέρουν από 
ενδοοικογενειακή βία οποιοδήποτε έτος4.
Η βία που διαπράττεται από ένα σύντροφο είναι μία από τις πιο κοινές μορφές βίας 
κατά των γυναικών, με ποσοστό που αγγίζει το 95% όλων των πράξεων βίας που 
συμβαίνουν μέσα στο σπίτι5.
Διαθέσιμα στοιχεία για την Ευρώπη έδειξαν ότι το 2008, το ένα δεύτερο των 
γυναικών θύματα φόνου σκοτώθηκαν από μέλη της οικογένειας και το 35% εξ αυτών 
δολοφονήθηκαν από τους συζύγους ή τους πρώην συζύγους τους6.

2  Άρθρο 3 – για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής: α) η «βία κατά των γυναικών» νοείται ως παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σαν μια μορφή διακρίσεων κατά των γυναικών και σημαίνει οτι όλες οι 
πράξεις βίας λόγω φύλου οι οποίες οδηγουν, ή είναι πιθανόν να οδηγήσουν στη σωματική, σεξουαλική, 
ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, 
του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή β) 
«ενδοοικογενειακή βία» νοείται κάθε πράξη σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που 
συμβαίνει μέσα στην οικογένεια ή οικιακή μονάδα ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, έστω και αν ο 
δράστης μοιράζεται ή έχει μοιραστεί την ίδια κατοικία με το θύμα c) «φύλο» νοείται οι κοινωνικά κατασκευασμένοι 
ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά που μία δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για 
τις γυναίκες και τους άνδρες δ) «η βασισμενη στο φυλο βία κατά των γυναικών» νοείται η βία που στρέφεται 
εναντίον μιας γυναίκας, επειδή είναι γυναίκα ή που επηρεάζει με δυσανάλογο τρόπο τις γυναίκες ε) «θύμα» 
νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που υπόκειται στη συγκεκριμένη συμπεριφορά που ορίζεται στα σημεία α και β 
στ) «γυναίκες» συμπεριλαμβάνει και τα κορίτσια κάτω των 18 ετών 
3  Αποκαλείπτοντας τα απόκρυφα δεδομένα σχετικά με την οικογενειακή βία στην ΕΕ, Ευρωπαικό Λόμπυ 
Γυναικών 1999 
4  Ευρωβαρόμετρο 73,2 Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2010
5  www.violences.fr 
6  Παγκόσμια Μελέτη σχετικά με την αυτοκτονία 2011. Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το 
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Στην Ευρώπη, επτά γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα από ενδοοικογενειακή βία 
προκαλούμενη από άνδρες7. Στην Ιταλία, μία γυναίκα σκοτώνεται κάθε τρεις μέρες 
από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της8. Το 2008 στη Γαλλία, 156 γυναίκες 
πέθαναν ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας που διέπραξε ο σύντροφος ή ο 
πρώην σύντροφος τους, αριθμός που αντιστοιχεί σε 13 γυναίκες το μήνα9.

Για ένα σημαντικό αριθμό γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί το μονοπάτι 
προς την απώλεια της κατοικίας10. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και την ευεξία των 
γυναικών και επηρεάζει την απόδοση των γυναικών στο χώρο εργασίας, απειλώντας 
την κατάσταση απασχόλησής τους.

Κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας

 Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Η βία κατά των γυναικών αποτελεί έγκλημα, και, ως έγκλημα, θα πρέπει να οι 

δράστες να διώκονται ποινικά
 Η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο στην πλήρες συμμετοχή των 

γυναικών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή
 Η ενδοοικογενειακή βία είναι μία συστηματική διαδικασία και όχι ένα 

μεμονομένο περιστατικό
 Η ενδοοικογενειακή βία λαμβάνει χώρα σε κάθε κοινωνικοοικονομική, εθνική 

και θρησκευτική ομάδα
 Οι δράστες της ενδοοικογενειακής βίας έχουν ετερογενής παρουσιαστικό
 Οι βίαοι άνδρες είναι συχνά καταχρηστικοί σε επιτυχημένες σχέσεις 
 Η ενδοοοικογενειακή βία συνήθως περιλαμβάνει επαναληπτικές συμπεριφορές 

με διάφορες μορφές κακοποίησης

Ενδοοικογενειακή βία και ψυχική υγεία

Η ενδοοικογενειακή βία έχει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά αντίκτυπα στην 

υγεία των θυμάτων και διαθέσιμα στοιχεία11 δείχνουν ότι:

έγκλημα (UNDOC)
7  Pystel, Εκτίμηση της θνησιμότητας λόγω ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη, πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ 
8  Βουλή των γυναικών να μην πέφτουν θύματα βίας, Μπολόνια 
9  Αποστολή Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 2009 
10  Συμβολή της FEANTSA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που Εργάζονται με τους Αστέγους) στη 
συμβούλευση για μία στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, Ιούλιος 2010. Ενώ 
περαιτέρω έρευνα σχετικα με το φύλο στον τομέα της έλλειψης στέγης είναι απαραίτητη, έγκυρες έρευνες και 
μελέτες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των άστεγων γυναικών έχουν βιώσει βία με βάση 
το φύλο και κακοποίηση, ακόμη και κατά την παιδική ηλικία. Βλέπε, για παράδειγμα: Kesia Reeve, Rosalind Goudie 
και Rionach Casey, «Homeless Women: Homelessness Careers, Homelessnes Landscapes, 2007, Crisis, Ηνωμένο 
Βασίλειο, http://www.crisis.org.uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07. pdf 
11  Δράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Διακρατικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων από τα έργα ΜΚΟ γυναικών. 
Πρόγραμμα Daphne 1998 

 Το 25% των γυναικών που κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας το κάνουν λόγω του 
ψυχολογικού τραύματος που προκαλείται από την ενδοοικογενειακή βία

 Οι γυναίκες που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία είναι πιο πιθανόν να 
αυτοτραυματιστούν, να γίνουν αυτοκαταστροφικές, να κάνουν κακή χρήση 
ναρκωτικών και/ή αλκοόλ

 Έρευνες έδειξαν ότι το 59% των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας έχουν 
εισαχθεί σε ψυχιατρικές κλινικές

 Περίπου το 50-60% των γυναικών χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουν 
βιώσει ενδοοικογενειακή βία, και περίπου το 20% βιώνει κακοποίηση

Το οικονομικό αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας

Εκτός από το γεγονός ότι προκαλεί τεράστιο πόνο, η ενδοοικογενειακή βία έχει επίσης 
οικονομικές συνέπειες για τα θύματα και την κοινωνία12.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει αντίκτυπο στην οικονομία γενικότερα και στην οικονομική 
κατάσταση των θυμάτων. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος της ενδοοικογενειακής βίας 
κατά των γυναικών στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. ήταν περίπου €16 δισεκατομμύρια το 2006, 
πόσο που ανέρχεται σε 33€ ανά κεφαλή ανά έτος ή €1 εκατομμύριο κάθε μισή ώρα13.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί 
χάνουν κατά μέσο όρο ένα με τέσσερα χρόνια καλής υγείας και ότι τα έξοδα για φροντίδα 
εξωτερικών ασθενών για μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι 2,5 φορές πιο 
μεγάλο σε σχέση με αυτά άλλων γυναικών.

Επιπρόσθετα από το κόστος της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνία και τον κίνδυνο 
αύξησης της βίας σε περιόδους οικονομικής αστάθεας, είναι πιθανό η ενδοοικογενειακή 
βία να έχει οικονομικό αντίκτυπο στις ζωές των θυμάτων.

Το αντίκτυπο της οικογενειακής βίας μπορεί να αποτρέψει τη γυναίκα από την εργασία, 
ή μπορεί αντίθετα να επηρεάσει τις επιδόσεις της στην εργασία λόγω στέρησης ύπνου, 
τραυματισμών, κρυμμένων ρούχων, υποσχέσεις φροντίδας του παιδιού που δεν τηρούνται 
ή η σωματική παρεμπόδιση εξόδου από το σπίτι.

Οι γυναίκες με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας έχουν πιο «αναστατωμένο» ιστορικό 
εργασίας και κατά συνέπεια έχουν μικρότερο προσωπικό εισόδημα, αναγκάστηκαν πιο 
πολλές φορές να αλλάξουν εργασία και έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν 
σε τυχαίες και μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας παρά γυναίκες που δεν έχουν βιώσει 
βία.

12  Walby, 2004; Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
13  Pystel, 2006 Πρόγραμμα Daphne
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Είναι γνωστό ότι το να εργάζεσαι είναι το κλειδί για να εγκαταλείψεις μία βίαιη σχέση. 
Η οικονομική ασφάλεια που προσφέρει στις γυναίκες η εργασία τους επιτρέπει να 
αποφύγουν την παγίδευση και την απομόνωση σε βίαιες και καταχρηστικές σχέσεις και να 
διατηρήσουν το σπίτι και το επίπεδο ζωής τους. 

Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να βιώσουν:

 Μη σταθερή δουλειά, ως αποτέλεσμα συνήθως των απαγορεύσεων που επιβάλει 
ο σύντροφος ή λόγω ζήλειας

 Προβλήματα στη διατήρηση μίας δουλειάς (εάν έχουν), ως αποτέλεσμα της 
φτωχής απόδοσης ή συχνών απουσιών από τη δουλειά

 Οικονομική εξάρτηση από τον δράστη, λόγω ανεπαρκούς/απουσίας ανεξάρτητου 
εισοδήματος

 Θύματα που είναι οικοκυρές δεν μπορούν να εξελίξουν μία καριέρα και, ως εκ 
τούτου, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε προσωπικές πηγές που θα τους επέτρεπαν 
να εγκαταλείψουν την βίαιη κατάσταση

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι συχνά μία άμεση αιτία ανάπτυξης σοβαρών 
προβλημάτων χρεών για τις γυναίκες

Η αστυνομία ως δράστης

Έρευνες έδειξαν ότι ένα 25% των αστυνομικών διαπράττουν «ελάσσονα βία» και 
ένα 3% εμπλέκεται σε σοβαρές βίαιες συμπεριφορές μέσα στο σπίτι του. Παρόλο 
που τα ευρήματα αυτά φαίνεται να παρουσιάζουν ανησυχητικά ποσοστά βίας, οι 
πραγματικοί αριθμοί μπορεί να είναι μεγαλύτερο λόγω της πολύ μικρής καταγγελίας 
της συχνότητας και της σοβαρότητας της κακοποίησης (Neidig, et al 1992)14.
Έρευνες επίσης δείχνουν σημαντική σχέση μεταξύ άγχους που σχετίζεται με το καθήκον 
και συμπτώματα Διαταραχής Μετατραυματικού Άγχους (PTSD), με την έκθεση στο 
θάνατο και τις απειλές κατά της να αποτελούν την πρόβλεψη για της διάγνωση της 
PTSD15. Αναπάντεχα γεγονότα και έκθεση σε απειλητικά προς τη ζωή γεγονότα (για 
παράδειγμα επιθέσεις, πυροβολισμοί και ατυχήματα) είναι συνηθισμένα φαινόμενα 
στη δουλειά της αστυνομίας. Λόγω του ότι κάποιοι αστυνομικοί δυσκολεύονται να 
μην σκέφτονται τη δουλειά τους όταν βρίσκονται σπίτι, οι συγγραφείς πιστεύουν 
ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών συνεπειών για την οικογένεια υπάρχουν για 
αυτούς που λόγω της δουλειάς τους είναι πιο εκτεθειμένοι στη βία16.

14  Victoria Hargan, ΜΑ Δικανική Ψυχολογία. Στρατηγικές, παρεμβάσεις και πιθανοί παραγόντες κινδύνου που 
σχετίζονται με την αστυνομική ενδοοικογενειακή βία. 
15  Εμπειρικές αστυνομικές μελέτες για την έκθεση στην βία. Robinson et al 1997  
16  Johnson, Todd, Subramanian, 2005

Κεφάλαιο 1
 Ψυχική Υγεία και Ενδοοικογενειακή Βία

1. Τί θα πρέπει να γνωρίζει η αστυνομία σχετικά με την ψυχική ασθένεια;

Τί είναι ψυχική ασθένεια;

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας, που μερικές φορές αποκαλούνται και ψυχικές 
ασθένειες, ποικίλουν: από τις ανησυχίες που βιώνουμε όλοι μας ως κομμάτι της 
καθημερινής μας ζωής μέχρι σοβαρές μακροχρόνιες συνθήκες. Η πλειοψηφία των 
ανθρώπων που βιώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να τα ξεπεράσουν ή 
να μάθουν να ζουν με αυτά, ιδίως εάν αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια. Περίπου ένας 
άνθρωπος στους τέσσερις ανά το παγκόσμιο πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας 
και υπάρχει μία διαμάχη σχετικά με το τί είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τί τα 
προκαλεί και πώς μπορούν να βοηθηθούν τα άτομα για να το ξεπεράσουν.

Τα άτομα με μία ψυχική ασθένεια μπορεί να βιώσουν προβλήματα με τον τρόπο 
που σκέφτονται, αισθάνονται ή συμπεριφέρονται. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρότατο 
αντίκτυπο στις σχέσεις τους, την εργασία τους και την ποιότητα ζωής τους.

Το να πάσχει κάποιος από μία ψυχική ασθένεια είναι δύσκολο, για το ίδιο το άτομο, 
αλλά και για την οικογένεια και τους φίλους του.

Οι ψυχικές ασθένειες είναι κομμάτι των συνθηκών που η κοινωνία δυσκολεύεται 
να κατανοήσει, και λόγω αυτού, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας συνήθως 
έρχονται αντιμέτωποι με την προκατάληψη και τις διακρίσεις στις καθημερινές τους 
ζωές.

Το να πάσχει κάποιος από μία ψυχική ασθένεια δεν είναι από λάθος κάποιου, δεν 
αποτελεί σημάδι αδυναμίας και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται 
κανείς.

Πώς γίνεται διάγνωση των προβλημάτων ψυχικής ασθένειας;

Το κάθε βίωμα ανθρώπου ψυχικής διαταραχής είναι μοναδικό και μπορεί να 
παρεξηγηθεί, κυρίως εάν υπάρχουν πολιτιστικές, κοινωνικές ή θρησκευτικές διαφορές 
μεταξύ του ιατρού και του ασθενή.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από ένα ψυχίατρο, ο οποίος δύναται να προσφέρει 
την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία. Τα περισσότερα άτομα μπορούν να 
συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι με φροντίδα και υποστήριξη αλλά κάποια άλλα άτομα 
χρειάζονται φροντίδα μέσα σε νοσοκομείο. Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
μπορεί να βοηθηθούν από τον ιατρό τους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσοκόμους, 
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ψυχολόγους και σύμβουλους, καθώς επίσης και από την οικογένεια και φίλους.

Κάποιες φορές η διάγνωση μπορεί να γίνει ετικέττα, μία περιγραφή για το σύνολο 
του ατόμου και αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Είναι πολύ σημαντικό 
να θυμόμαστε ότι μία διάγνωση δεν πρέπει να ορίζει τη συνολική πορεία της ζωής 
κάποιου και μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της 
ταυτότητας ή ιστορίας ενός ατόμου. 

Η πλήρης ανάρρωση από ψυχική διαταραχή είναι εφικτή και πολλά άτομα το 
καταφέρνουν. Μερικές φορές, τα άτομα αναδύονται από την εμπειρία νιώθοντας 
πιο δυνατά και σοφά. Κάποιοι άλλοι καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα χειρότερα αλλά 
παραμένουν ευάλωτοι και μπορεί να υποτροπιάσουν μερικές φορές. Κάποια άτομα 
δεν αναρρώνουν και συνεχίζουν να χρειάζονται θεραπεία και υποστήριξη για το 
υπόλοιπο της ζωής τους. 

Η ψυχική διαταραχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως:

Ανησυχία Διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη)
Κατάθλιψη Σχιζοφρένια

Κρίσεις πανικού Ψύχωση
Φοβίες Διαταραχές προσωπικότητας

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή Εθισμοί

Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας ίσως να έχουν ήδη βιώσει 
προβλήματα ψυχικής υγείας, πράγμα που τα κάνει ακόμη πιο ευάλωτα στην κακοποίηση. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι τα βιώματά τους δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αντιθέτως, θα πρέπει να ληφθούν 
πιο σοβαρά υπόψη καθώς η διαταραχή τους μπορεί να επιδεινωθεί λόγω των προηγούμενων 
προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Το στίγμα και τα αντίκτυπα του

Στίγμα είναι κάτι που οι άλλοι κρίνουν ως σημάδι ντροπής, κάτι που ξεχωρίζει ένα 
άτομο από τα άλλα στην κοινότητά τους.

Ένα έντονο στίγμα περικλείει τόσο την ενδοοικογενειακή βία όσο και τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας, κάνοντάς το ιδιαίτερα δύσκολο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
αυτή τη διπλή διάκριση να αποκτήσουν πρόσβαση σε βοήθεια. Καθώς τα άτομα 
νιώθουν άβολα όταν μιλάνε για τα δύο αυτά θέματα, η χρηματοδότηση είναι σπάνια 
και ο αριθμός των διαθέσιμων υπηρεσιών για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία πολύ μικρός. 

Εξαιτίας των ταμπού και του στίγματος που ακολουθούν την ενδοοικογενειακή βία 
και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι μη ειδικοί πολύ 
συχνά αποφεύγουν το ζήτημα.

Οι γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ντρέπονται να το συζητήσουν, καθώς 
τα κοινωνικά ήθη ορίζουν ξεκάθαρα ότι η οικογένεια αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα 
και επειδή ντρέπονται για την κατάστασή τους. Όσο η κοινωνία δεν αναγνωρίζει 
την ενδοοικογενειακή βία ως έγκλημα, τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν 
νιώθουν ότι μπορούν να το καταγγείλουν, και ως εκ τούτο θα συνεχίσουν να φέρουν 
το στίγμα που συνδέεται με τα στερεότυπα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. 

Επίσης, η σιωπή και η έλλειψη κατανόησης σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες 
προκαλούν αισθήματα ντροπής και αποθαρρύνει τα άτομα από το να ζητήσουν 
θεραπεία ή και να παραδεχτούν ότι τα συμπτώματα που βιώνουν μπορεί να 
σχετίζονται με μία ψυχική ασθένεια. 

Το στίγμα μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο σε άτομα που υποφέρουν από 
προβλήματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα αν βιώνουν επίσης ενδοοικογενειακή βία. 

Λόγω του στίγματος που ακολουθεί και τα δύο ζητήματα, τα άτομα που υποφέρουν 
από προβλήματα ψυχικής υγείας και υπόκεινται ενδοοικογενειακή βία συχνά 
δυσκολεύονται να παραδεχτούν το τί τους συνέβηκε.

2. Ποιοί είναι οι σύνδεσμοι μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας και της ψυχικής 
ασθένειας;

Η ψυχική ασθένεια αποτελεί τόσο την αιτία όσο και τη συνέπεια της ενδοοικογενειακής 
βίας.

Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ελλάσων κίνδυνο στην υγεία και δεν είναι 
ιδιωτικό πρόβλημα. Έρευνες δείχνουν ότι και οι αστυνομία και οι ιατροί τείνουν 
να υποτιμούν το αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας και ότι το 50-60% που 
εισήχθησαν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία είχαν βιώσει ενδοοικογενειακή βία17.

17  Παρουσίαση της καθηγήτριας Myriam Van Moffaert κατά τη 2η συνεδρίαση του Έργου, Σεπτέμβριος 2011. 
Με βάση την έρευνα της στη Νομική Σχολή, Σχολή Εγκληματολογίας, Τμήμα Εγκληματολογικής Ψυχιατρικής του 
Πανεπιστημίου Γάνδης 
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Ο ξυλοδαρμός είναι η κυριότερη αιτία τραυματισμών γυναικών και είναι πιο 
σημαντική από τα ατυχήματα, τους βιασμούς ή τις επιθέσεις ληστείας.

Το αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας

Ένας αριθμός ψυχολογικών προβλημάτων έχουν αναγνωριστεί ότι συνδέονται με το 
βίωμα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά περιλαμβάνουν:

 Ντροπή, αυτοϋποτίμηση, αρνητική εικόνα του εαυτού
 Απομόνωση
 Ενοχές
 Παραισθήσεις

Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρότερα προβλήματα συμπεριλαμβανομένου

 Διαταραχής Μετατραυματικού Άγχους
 Εθισμούς
 Ψύχωσης (όχι σχιζοφρένια) 
 Αυτοτραυματισμού 
 Κατάθλιψης 
 Αυτοκτονίας και απόπειρας αυτοκτονίας
 Διατροφικές διαταραχές (βουλιμία και ανορεξία)

Επιπλέον, σωματικά προβλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν

 Ανεξήγητα συμπτώματα – τα άτομα μπορεί να πηγαίνουν σε ιατρούς με ευρύ 
πεδίο συμπτωμάτων τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσιμη βάση

 Σύνδρομο χρονιαίας κόπωσης
 Ινομυαλγία

Το 82% των γυναικών που αποτείνονται σε δερματολογικές κλινικές με περιστατικά 
όπως χαράξεις, κοψίματα ή κάψιμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή βία18.

18  Παρουσίαση της καθηγήτριας Myriam Van Moffaert κατά τη 2η συνεδρίαση του Έργου, Σεπτέμβριος 2011. 
Με βάση την έρευνα της στη Νομική Σχολή, Σχολή Εγκληματολογίας, τμήμα Εγκληματολιγικής Ψυχιατρικές στο 
Πανεπιστήμιο Γάνδης 

Γυναίκες με προηγούμενα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο ευάλωτες και 
εύκολα γίνονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Προηγούμενα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να ωθήσουν τους δράστες 
να διαπράξουν ενδοοικογενειακή βία σε όλες τις μορφές της, αλλά δεν είναι ο 
αιτιώδες σύνδεσμος

Η βίωση ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνά παράγοντας στην ιστορία των 
ατόμων που εισήχθησαν σε ψυχιατρικές κλινικές παρόλο που συχνά αυτό δεν 
αποκαλύπτεται πριν από την παραδοχή.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και οι γυναίκες θύματα 
μπορεί να παρουσιάσουν ως εκ τούτου κάποια συμπτώματα προβλημάτων 
ψυχικής υγείας.

3. Κάποιες ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ενδοοικογενειακή βία

Κάποιες ομάδες γυναικών μπορεί να είναι πιο ευάλωτες και μπορεί ως εκ τούτου να 
έχουν πιο πολλές πιθανότητες να βιώσουν ενδοοικογενειακή βία. Κάθε ομάδα βιώνει 
διαφορετικές μορφές βίας και μένει σε μία βίαιη σχέση για διαφορετικούς λόγους. 

Οι ομάδες που οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν ιδιαίτερα ψηλό κίνδυνο επαναληπτικής 
κακοποίησης συμπεριλαμβάνουν:

 Γυναίκες με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας
 Μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη 
 Γυναίκες με αναπηρίες –ιδιαίτερα αυτές που εξαρτώνται από τον δράστη
 Γυναίκες με διανοητικές αναπηρίες - ιδιαίτερα αυτές που εξαρτώνται από τον 

δράστη
 Γυναίκες των οποίων τα δικαιώματα κατοικίας συνδέονται με την σχέση τους με 

τον δράστη ή που δεν έχουν νόμιμο καθεστώς κατοικίας
 Γυναίκες που δεν μπορούν να μιλήσουν την γλώσσα της χώρας όπου κατοικούν – 

αρκετά σημαντικό αφού δεν μπορούν να καλέσουν την αστυνομία ή να ζητήσουν 
βοήθεια. 

Εάν το θύμα έπασχε από ψυχική ασθένεια ή διανοητική αναπηρία, τότε το πιθανότερο 
είναι ότι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες δεν θα πιστέψουν την ιστορία της, παρόλο 
που στατιστικά έχει περισσότερες πιθανότητες να βιώσει ενδοοικογενειακή βία. 
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Γυναίκες με αναπηρίες

Είναι ξεκάθαρο από τις αποδείξεις ότι οι γυναίκες με αναπηρίες οποιουδήποτε είδους 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο βιώσουν ενδοοικογενειακή βία.

Ένα ιστορικό ψυχικής ασθένειας δύναται να επιδεινώσει το αντίκτυπο της 
ενδοοικογενειακής βίας στη ζωή μίας γυναίκας. Από τη μία, οι πιθανότητες να βιώσει 
ενδοοικογενειακή βία είναι αυξημένες και από την άλλη θα αμφισβητηθεί κατά πάσα 
πιθανότητα η αξιοπιστία της.

Σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς αναπηρίες, οι γυναίκες με αναπηρία έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν ενδοοικογενειακή βία και για μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο.

Οι γυναίκες με αναπηρία έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να 
βιώσουν σεξουαλική βία και να εξαναγκαστούν σε στείρωση ή έκτρωση.

Πολλές από τις γυναίκες με αναπηρία εξαρτώνται από τον δράστη για την 
καθημερινή τους φροντίδα ή ακόμη και επιβίωση19.

Το ένα δεύτερο των γυναικών με αναπηρία έχει βιώσει σωματική κακοποίηση, σε 
σύγκριση με το ένα τρίτο των γυναικών χωρίς αναπηρία20

Οι γυναίκες με διανοητικές αναπηρίες (για τις οποίες είναι συνήθως δύσκολο 
να καταγγείλουν βία και κακοποίηση) ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες (των 
οποίων οι μαρτυρίες ερμηνεύονται ως συμπτώματα ψυχικής ασθένειας) έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν βία ή σεξουαλική κακοποίηση21.

192021

Είδη ενδοοικογενειακής βίας που βιώνουν γυναίκες με αναπηρίες:

 Χτυπήματα, γροθιές, πνίξιμο, κλωτσιές, σπρώξιμο, εγκαύματα με αναμμένα 
τσιγάρα

 Απειλές (για παράδειγμα απειλή σωματικής βλάβης ή απειλή ότι θα μπει σε 
ίδρυμα)

19  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, Απάντηση στη συμβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, Ιούλιος 2010
20  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, Απάντηση στη συμβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 2010: http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/
EDF%20response%20to%20consultation%20on%20violence%20against%20women.doc 
21  Ευρωπαικό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, 2ο Μανιφέστο για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών 
με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σεπτέμβριος 2011

 Απειλές κατά των παιδιών της, κατοικιδίων ή του σκύλου οδηγού της
 Λεκτική κακοποίηση
 Έλεγχος των βοηθημάτων αναπηρίας της κατά τη θέλησή της (όπως το σπρώχνει 

γύρω το αναπηρικό της καροτσάκι)
 Πρόκληση ζημίας ή απειλή πρόκλησης ζημίας σε υπάρχοντά της, 

συμπεριλαμβανομένου των βοηθημάτων αναπηρίας 
 Αμέλεια, όπως άρνηση να την πλύνει ή να την ταϊσει ή να της δώσει τα φάρμακά 

της
 Παροχή φροντίδας με σκληρούς τρόπους (για παράδειγμα να της πλένουν τα 

μαλλιά σε κρύο νερό)
 Άρνηση βοήθειας μέχρι να υποκείψει στο σεξ
 Λήψη αποφάσεων εκ μέρους της χωρίς την συγκατάθεσή της
 Έλεγχος των οικονομικών της χωρίς την συγκατάθεσή της (συμπεριλαμβανομένου 

κατακράτηση χρημάτων ή να μην της επιτρέπεται να ψωνίζει για τον εαυτό της)
 Απομόνωση από την οικογένειά της, φίλους και υπηρεσίες

Λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες με αναπηρίες βιώνουν βία για εκτεταμένες 
χρονικές περιόδους:

 Κοινωνικοί μύθοι: τα άτομα με αναπηρίες συχνά απορρίπτονται ως παθητικά, 
αβοήθητα, παιδικά και μη σεξουαλικά. Οι προκαταλήψεις αυτές τείνουν να κάνουν 
τα άτομα με αναπηρίες αόρατα στα μάτια της κοινωνίας η οποία θεωρεί ότι δεν θα 
τύχουν κακοποίησης και ιδιαίτερα σεξουαλικής κακοποίησης.

 Εκμάθηση ανικανότητας: τα άτομα με αναπηρίες (ιδιαίτερα τα άτομα με 
διανοητικές αναπηρίες ή αυτά που έζησαν για μεγάλη χρονική περίοδο σε 
ιδρύματα) ενθαρρύνονται να είναι υποχωρητικά και συνεργάσιμα.

 Απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης: υπάρχει μία τάση άρνησης της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε άτομα με διανοητικές αναπηρίες και υπάρχουν 
πολύ λίγα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γυναικών με αναπηρίες

 Εξάρτηση: η γυναίκα μπορεί να εξαρτάται από το άτομο που την κακοποιεί για 
τον λόγο ότι η αναπηρία της περιορίζει την οικονομική και περιβαλλοντική της 
ανεξαρτησία

 Εσφαλμένη διάγνωση: οι αρχές μπορεί να ερμηνεύσουν λανθασμένα μία κραυγή 
βοήθειας (για παράδειγμα η συμπεριφορά μίας γυναίκας μπορεί να διαγνωθεί ως 
άγχος αντί για σημάδια κακοποίησης)

 Ο δράστης παίρνει τον έλεγχο: εάν η γυναίκα αναζητήσει βοήθεια, η 
παρακολούθηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί ο δράστης την απομονώνει και την 
αποτρέπει από το να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή να φεύγει από το σπίτι

 Έλλειψη προσβάσιμων υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης: πολλές φορές 
η σωματική πρόσβαση είναι δύσκολη σε αστυνομικούς σταθμούς και αίθουσες 
δικαστηρίων, σε καταφύγια και γραμμές βοήθειας. Η πρόσβαση σε στήριξη 
και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για γυναίκες με αναπηρία είναι επίσης πολύ 
περιορισμένη ή δεν υπάρχει
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Λόγοι για τους οποίους δεν θα ζητήσει βοήθεια από τις αρχές:

 Ντρέπεται
 Πιστεύει ότι για κάποιο λόγο της αξίζει να κακοποιείται
 Πιστεύει ότι κακοποιείται λόγω της αναπηρίας
 Δεν γνωρίζει ότι έχει δικαιώματα ή ότι υπάρχουν νόμοι που την προστατεύουν
 Δεν αντιλαμβάνεται ότι η θεραπεία που δέχεται θεωρείται κακοποίηση, επειδή 

έτσι της συμπεριφέρονταν όλη της τη ζωή
 Το να παραμείνει εκεί που είναι και να υπομένει την κακοποίηση μπορεί να της 

φαίνεται ελάχιστα καλύτερη επιλογή από το να είναι φτωχή, άστεγη ή σε ίδρυμα
 Πιστεύει ότι η αστυνομία δεν λαμβάνει τόσο σοβαρά την ενδοοικογενειακή βία 

όσο άλλες μορφές βίας 
 Απομόνωση (το άτομο που την κακοποιεί μπορεί να μην της επιτρέπει να 

χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή να φεύγει από το σπίτι)
 Απουσία πρόσβασης σε πληροφόρηση
 Φόβος: Ότι κανείς δεν θα την πιστέψει

                      Ότι κανείς δεν θα μπορέσει να την βοηθήσει
                       Ότι ο δράστης θα την τιμωρήσει για την καταγγελία της βίας
  Ότι θα ντροπιαστεί, τιμωρηθεί ή απορριφθεί από την οικογένεια,  
  τους φίλους της ή την κοινότητα
  Απώλειας (για παράδειγμα ότι θα χάσει το σπίτι της ή ότι θα της  
  πάρουν τα παιδιά της)
  Ότι θα μπει σε ίδρυμα
  Ότι δεν θα έχει κανένα να την βοηθάει εάν εγκαταλείψει την   
  σχέση αυτή

Μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες 

Οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες συχνά περιθωριοποιούνται, και η βία εναντίον τους 
διαφοροποιείται από την ενδοοικογενειακή βία και θεωρείται κακομεταχείρηση 
ηλικιωμένων

Οι παράγοντες που συμβάλουν την ενδοοικογενειακή βία σε μεταγενέστερο στάδιο 
της ζωής περιλαμβάνουν: αυξανόμενη εξάρτηση, ψυχολογικές διαταραχές, αλλαγή της 
κατάστασης του άνδρα λόγω αφυπηρέτησης ή κατάχρησης αλκοόλ.

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε το ποσοστό κακομεταχείρισης ηλικιωμένων επειδή 
τόσο οι δράστες όσο και τα θύματα μπορεί να μην αποκαλύψουν την κακοποίηση και 
επειδή το επαγγελματικό προσωπικό μπορεί να μην αναγνωρίσει και να ερευνήσει 
τα σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο, έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 4 με 10% όλων 
των ατόμων άνω των 65 ετών έχουν κακοποιηθεί ή έτυχαν αμέλειας από μέλη της 
οικογένειας. Η πλειονότητα (70-80%) των κακοποιημέων ηλικιωμένων είναι γυναίκες. 

Γυναίκες με σωματικές ή διανοητικές βλάβες, όπως είναι η άνοια, βρίσκονται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο22.

Η κοινωνική απομόνωση είναι ακόμα ένας επικίνδυνος παράγοντας που οδηγεί 
στην κακοποίηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δράστες συναισθηματικής, οικονομικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης και παραβίασης των δικαιωμάτων είναι οι σύντροφοι 
ή οι σύζυγοι των γυναικών.

Οι πιο συνηθισμένες συνέπειες της βίας και της κακοποίησης ηλικιωμένων 
γυναικών είναι πίεση, θυμός, μίσος και αισθήματα ανικανότητας.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες συνήθως βιώνουν πάνω από μία μορφή βίας.

Οι μορφές βίας περιλαμβάνουν: 

 Ψυχολογική βία: υποβίβαση, ταπείνωση, βρισιές και προσβολές, 
εκμετάλλευση, κυριαρχία και ελεγκτική συμπεριφορά.

 Infantilization: πρόκειτα για μία συγκεκριμένη μορφή βίας προς τις 
ηλικιωμένες γυναίκες (το να συμπεριφέρεσαι σε ένα ηλικιωμένο σαν να είναι 
μωρό).

 Σωματική κακοποίηση: σπρώξιμο, χαστούκισμα και χτυπήματα, κλωτσιές, 
τράβηγμα μαλλιών ή και σύρσιμο στον χώρο κατοικίας, απόπειρα στραγγαλισμού, 
απειλή ή επίθεση, σπρώξιμο προς τις πόρτες, σπρώξιμο από τα σκαλιά

 Κοινωνικός έλεγχος ο οποίος μπορεί να μετατραπεί και σε κοινωνική απομόνωση
 Οικονομική κακοποίηση: ο δράστης παίρνει χρήματα ή και ιδιοκτησία για δική 

του χρήση χωρίς άδεια, πλαστογραφεί την υπογραφή του ατόμου, το εξαπατεί, 
εξαναγκάζει ή πείθει να υπογράψει ένα συμβόλαιο, μία διαθήκη ή πληρεξούσιο

 Σκόπιμη άρνηση φροντίδας ή αναγκαιοτήτων (για παράδειγμα: δεν την βοηθάει 
να πίνει ή να τρώει όταν η ίδια δεν μπορεί να το κάνει από μόνη της, δεν την 
βοηθάει να πλύνει τα ρούχα της παρά της ανάγκες της, την αφήνει μόνη για 
μεγάλη χρονική διάρκεια χωρίς να εξασφαλίσει ότι μπορεί να έχει βοήθεια εάν 
την χρειαστεί)

 Σεξουαλική βία: μπορεί να περιλαμβάνει σωματικές σεξουαλικές πράξεις χωρίς 
τη συγκατάθεσή της, καθώς επίσης και δραστηριότητες όπως να εξαναγκάζεται 
να παρακολουθεί σεξουαλικές πράξεις ή να ξεντύνεται

22  Πρόγραμμα Daphne 2000-125-W-Aναγνώριση, πρόληψη και θεραπεία της κακοποίησης 
των ηλικιωμένων γυναικών.
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Λόγοι για τους οποίους δεν ζητάνε βοήθεια

Παράγοντες που συμβάλουν στο να μένει μία ηλικιωμένη γυναίκα σε μία καταχρηστική 
σχέση:

 Όσο μεγαλύτερη σε ηλικία είναι η γυναίκα όταν βιώνει για πρώτη φορά βία από 
τον σύντροφό της, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει την κατάσταση και 
να αναζητήσει εξωτερική βοήθεια

 Είναι πιο δύσκολο για εκείνες να τερματίσουν μία μακροχρόνια καταχρηστική 
σχέση από ότι για νεότερες γυναίκες

 Ντρέπονται πιο πολύ για αυτό που τους έχει συμβεί
 Διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν την κακοποίηση καθώς 

νιώθουν ότι θα είναι υπεύθυνες για τον χωρισμό της οικογένειας
 Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες μπορεί να έχουν μάθει τρόπους να 

αντιμετωπίζουν με την πάροδο των χρόνων την κακοποίηση (αποφεύγουν την 
αντιμετώπιση, απομονώνονται από άλλους)

 Μπορεί να είναι εξαρτώμενες από τους συντρόφους τους όσον αφορά τα 
χρήματα και το σπίτι και άλλες μορφές φροντίδας και στήριξης

 Μπορεί να έχουν έντονο συναισθηματικό δεσμό με το μέρος όπου έχουν ζήσει 
όλη τους τη ζωή και ένα αίσθημα ότι δεν μπορούν να μετακομίσουν σε άλλο 
μέρος (ιδιαίτερα εάν χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια)

 Χαμηλή γενική αντίληψη σχετικά με τη συντροφική βία, ιδιαίτερα κατά 
ηλικιωμένων γυναικών και απουσία επαρκών και κατάλληλων υπηρεσιών 
(οι ηλικιωμένες γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία χρειάζονται 
υποστήριξη για να γίνουν πιο δυναμικές και χρειάζονται άλλα είδη υποστήριξης 
από τις νεότερες γυναίκες)

 Οι ηλικιωμένες γυναίκες κάνουν λιγότερη χρήση των ειδικών υπηρεσιών που 
υπάρχουν.

Γυναίκες μετανάστριες

Παρόλο που εμπειρικές αποδείξεις δείχνουν ότι γυναίκες από μειονοτικές ομάδες 
επηρεάζονται δυσανάλογα από την ενδοοικογενειακή βία, η επίσημη έρευνα δεν 
είναι οριστική, κυρίως λόγω μικρού αριθμού καταγγελιών. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο 
ότι οι γυναίκες τρίτων χωρών δεν έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και ότι οι γυναίκες 
χωρίς χαρτιά μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με απέλαση όταν καταγγείλουν 
αρσενική βία23.

23  Διεθνής Αμνηστία Ισπανική Έκθεση: Περισσότερο από λέξεις - Ισπανία: Κάντε την προστασία και τη δικαιοσύνη 
πραγματικότητα για τις γυναίκες θύματα βίας λόγω φύλου στο σπίτι (στα ισπανικά), 2005. Και Έκθεση Picum: 
«Στρατηγικές για τη Αντιμετώπιση Διπλής Βίας κατά των Γυναικών χωρίς χαρτια στην Ευρώπη «, 2012

Οι γυναίκες μετανάστριες δεν αποτελούν ομοιογενές ομάδα και οι ανάγκες τους 
ποικίλουν, τόσο μεταξύ διαφορετικών ομάδων μεταναστών όσο και ανάμεσά 
τους.

Οι μετανάστριες και οι μειονοτικές ομάδες θύματα της ενδοοικογενειακής 
βίας, συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές βίας και διάκρισης επειδή είναι 
γυναίκες, μετανάστριες, εθνική μειονότητα ή δεν έχουν χαρτιά (απουσία νόμιμης 
κατοικίας ή άδειας εργασίας και ως εκ τούτου έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες στήριξης και δικαιοσύνης, και μπορεί να φοβούνται να επικοινωνήσουν 

με την αστυνομία)

Οι γυναίκες μετανάστριες μπορεί να χρειαστεί να υπερβούν επιπρόσθετες 
δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τα γλωσσικά εμπόδια, τη νομική τους 
κατάσταση και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, γεγονότα που τις δυσκολεύουν 
ακόμη περισσότερο από το να σταματήσουν τη βία ή να τερματίσουν βίαιες 
σχέσεις

Γυναίκες με ασταθές μεταναστευτική κατάσταση μπορεί να νιώθουν ότι η 
απόδραση από μία καταχρηστική κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφού 
δεν έχουν νόμιμο εισόδημα, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συχνά απομακρύνονται από 
καταφύγια γυναικών και φοβούνται ότι θα συλληφθούν ή θα απελαθούν εάν 
επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες γυναίκες που εκτίθονται σε 
ενδοοικογενειακή βία

 Γλωσσικά εμπόδια
 Πολιτιστικά εμπόδια
 Στερεότυπα
 Ρατσισμό
 Διακρίσεις 
 Απομόνωση
 Απουσία κοινωνικού δικτύου ή ένα περιορισμένο δικτύο το οποίο δεν αναγνωρίζει 

την ενδοοικογενειακή βία
 Απουσία ανεξάρτητης μεταναστευτικής κατάστασης και χαμηλά επίπεδα 

αντίληψης σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης, μπορεί να οδηγήσουν τις 
μετανάστριες γυναίκες να υπομένουν κακοποίηση για μεγαλύτερα χρονικά 
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διαστήματα
 Σε μικρές μεταναστευτικές κοινωνίες το στίγμα της ενδοοικογενειακής βίας 

μπορεί να είναι ανυπόφορα υψηλό

Γυναίκες μετανάστριες χωρίς χαρτιά είναι επίσης εκτεθειμένες σε:

 Απουσία κοινωνικής αυτονομίας (νομική κατάσταση)
 Νομικά και πρακτικά εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής 

υγείας, στεγαστικής βοήθειας ή νόμιμου εισοδήματος
 Αβεβαιότητα, ανησυχία και άγχος που έχει να κάνει με τη νομική τους κατάσταση
 Απειλές (ο δράστης μπορεί να απειλεί ότι θα πάρει τα παιδιά της ή να παραδώσει 

το θύμα στις αρχές για απέλαση)
 Έλλειψη πληροφόρησης και φόβος των αρχών (τα θύματα μπορεί να πιστεύουν 

ότι οι αρχές δεν θα επιβάλουν τους νόμους για να προστατεύσουν άτομα χωρίς 
χαρτιά και ότι οι περιοριστικές διαταγές δεν ισχύουν για αυτά τα άτομα. Μπορεί 
επίσης να πιστεύουν ότι ο αστυνομικός θα τους φυλακίσει ή απελάσει. Πράγματι, 
το τελευταίο αποτελεί συνήθης αστυνομική πρακτική σε κάποιες χώρες)24

 Έγκυες γυναίκες 

Έρευνες δείχνουν ότι οι έγκυες γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Η βία μέσα στη σχέση μπορεί 
να ξεκινήσει κατά την εγκυμοσύνη ή να γίνει σφοδρότερη κατά την περίοδο αυτή.

Κάποιες γυναίκες κακοποιούνται για πρώτη φορά κατά την εγκυμοσύνη (30%), 

ενώ για άλλες η βία αποτελεί κομμάτι ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου25.

Οι έγκυες γυναίκες έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να γίνουν θύμα 

ξυλοδαρμού από ότι γυναίκες που δεν είναι έγκυες. 

Η βία έχει καταγραφεί ως αιτία επιπλοκής στην εγκυμοσύνη περισσότερες φορές 
από ότι ο διαβήτης, η υπέρταση ή οποιαδήποτε άλλη σοβαρή επιπλοκή και ως η 

κυριότερη αιτία αποβολής και θανάτου της μητέρας κατά τον τοκετό26. 
2526

24  Έκθεση PICUM: «Στρατηγικές για την Αντιμετώπιση Διπλής Βίας κατά των Γυναικών χωρίς χαρτιά στην 
Ευρώπη», 2012
25  Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών κατά την διαρκεια της εγκυμοσύνης. Εκστρατείες βοήθειας Γυναικών. 
Cit: Lewis, Gwynneth, James et al (2001) Γιατί οι μητέρες πεθαίνουν: Έκθεση από τις εμπιστευτικές έρευνες μητρικών 
θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 1979-9, που ανατέθηκε από το Τμήμα Υγείας από RCOG και NICE; επίσης Γιατί οι μητέρες 
πεθαίνουν 2000-2002 - Έκθεση από εμπιστευτικές έρευνες μητρικών θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο - CEMACH
26 Κακοποίηση και Eγκυμοσύνη «Μαιευτική σήμερα 19: 1989, εκστρατεία βοήθειας γυναικών

Συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας κατά την εγκυμοσύνη

Σωματικές συνέπειες:
  

 Αποβολή ή χαμηλό βάρος νεογνού
 Αναπηρίες του παιδιού
 Αναβολή προγεννητικής φροντίδας
 Μητρική θνησιμότητα

Ψυχολογικές συνέπειες: 

 Υψηλότερος κίνδυνος για καταστάσεις όπως άγχος, κατάθλιψη και εθισμός στον 
καπνό, αλκοόλ και ναρκωτικά

Οι μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που 
υποφέρουν από ενδοοικογενεική βία μπορεί να έχουν επιβλαβές αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των παιδιών τους.

4. Παιδιά που ζουν με ενδοοικογενειακή βία

Τα παιδιά που εκτίθονται σε ενδοοικογενειακή βία επηρεάζονται άμεσα από αυτή. 
Η έκθεση σε οικογενειακή βία ξεπερνά τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά 
εμπόδια, και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες μίας κοινωνίας.

Τα παιδιά που εκτίθονται σε ενδοοικογενειακή βία επηρεάζονται επίσης από το 
περιεχόμενο της οικειότητας. Έχουν συναισθηματικούς δεσμούς και εξαρτώνται 
από τον ένα ή και τους δύο εμπλεκόμενους ενήλικες. Το αντίκτυπο της άμεσης ή της 
έμμεσης μαρτυρίας του συναισθηματικού και/ή σωματικού τραυματισμού ενός από 
τους γονείς είναι μεγαλύτερο όταν η άλλη γονική φιγούρα είναι υπεύθυνη για τη 
βία. Πολλές οικογένειες πιστεύουν ότι κρατούν τη βία «κρυφή» από τα παιδιά αλλά 
αυτό έχει αποδειχθεί αναληθές σε πολλές περιπτώσεις. Όταν οι γονείς αρνούνται το 
γεγονός ότι υπάρχει βία, τότε τα παιδιά μπερδεύονται από την εξαπάτηση αυτή η 
οποία επίσης μπορεί να έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.

Όταν ένα παιδί γίνει μάρτυρας της δολοφονίας του ενός γονέα από τον άλλο, αυτό θα 
του προκαλέσει σοβαρότατο τραύμα.

Οι συμπεριφορές και τα αισθήματα των παιδιών επηρεάζονται από διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου:

 Η δική τους άποψη για το ποιός ευθύνεται για τη βία
 Η δική τους έννοια της ασφάλειας σχετικά με διάφορες εκβάσεις (για παράδειγμα, 

πώς θα έχει η οικογένεια λεφτά για φαγητό εάν φύγει ο πατέρας; Ποιός θα παίζει 
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μαζί τους εάν τους απομακρύνουν από τους γονείς τους;)
 Η φύση της σχέσης τους με τους προσβεβλημένους και μη προσβεβλημένους 

γονείς.

Ενώ τα παιδιά θέλουν να σταματήσει η βία, συχνά βιώνουν διφορούμενα και 
μπερδεμένα αισθήματα ως προς τον μη προσβεβλημένο γονέα, τον δράστη και τους 
αστυνομικούς. 

Η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία αυξάνει τον κίνδυνο κακομεταχείρισης του 
παιδιού27.

Τα παιδιά που ζουν σε ένα σπίτι όπου υπάρχει ενδοοικογενειακή βία είναι 
πιθανότερο να κακοποιηθούν και τα ίδια, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού τους 
κατά τη διάρκεια ενός βίαιου περιστατικού και κίνδυνος ανάπτυξης συμτωμάτων 
τραύματος.

Τα μικρά παιδιά που βρίσκονται σωματικά κοντά στους γονείς και τα μεγαλύτερα 
παιδιά που επεμβαίνουν για να σταματήσουν τη βία κινδυνεύουν ιδιαίτερα.

Τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Συχνά έχουν ελάχιστη ή και καθόλου 
επικοινωνία με άτομα ή συστήματα (π.χ. εκπαίδευση) έξω από την οικογένεια, 
που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις βλαβερές καταστάσεις.

Τα παιδιά που εκτίθονται σε ενδοοικογενειακή βία μπορεί να βιώσουν πολλά 
από τα συμπτώματα και μόνιμες συνέπειες που βιώνουν τα παιδιά τα οποία 
είναι άμεσα θύματα βίας.

27

Συνέπειες της έκθεσης στην ενδοοικογενειακή βία στα παιδιά
Η συμπεριφορά των παιδιών και οι ψυχολογικές τους αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα 
με την ηλικία.
Πολύ μικρά παιδιά μπορεί να επιδείξουν συναισθηματικές διαταραχές, ανώριμες 
συμπεριφορές, σωματικά παράπονα και μπορεί να υποτροπιάσουν όσον αφορά την 
εκπαίδευση χρήσης της τουαλέτας και την γλωσσική ανάπτυξη.
Τα παιδιά σε σχολική ηλικία μπορεί να κατανοήσουν καλύτερα τις εντάσεις πίσω από 
μία πράξη βίας.
Μπορεί να διερωτηθούν τί θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να την αποτρέψουν ή να 
την σταματήσουν και νιώθουν κάπως υπεύθυνοι για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να την 

27  Παιδιά που εκτίθενται στη βία. Ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές της αστυνομίας για την αυξήση της 
κατανόησης και τη βελτίωση των ανταποκρίσεων της κοινότητας

αποτρέψουν. Συχνά παρουσιάζουν εξωτερικευμένα (επιθετικότητα, εγκληματικότητα) 
ή εσωτερικευμένα (απομάκρυνση, άγχος) προβλήματα συμπεριφοράς σε μεγαλύτερη 
συχνότητα σε σχέση με παιδιά από μη βίαιες οικογένειες.
Οι έφηβοι, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι έχουν βιώσει ή ήταν μάρτυρες βίας κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, τείνουν να παρουσιάζουν ψηλά επίπεδα επιθετικότητας που 
συνοδεύεται από άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα στο σχολείο και 
αναζήτηση εκδίκησης.

Η έκθεση των παιδιών σε ενδοοικογενεική βία προκαλεί βραχυπρόθεσμες και 
μακροχρόνιες συνέπειες:

Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 Αυξανόμενη εξωτερικευμένη συμπεριφορά (επιθετικότητα προς τους άλλους, 
καταστροφή περιουσίας, αντικοινωνική συμπεριφορά)

 Αυξανόμενη εσωτερικευμένη συμπεριφορά (απομάκρυνση, φόβος, άγχος)
 Αυξανόμενα σωματικά παράπονα (στομαχόπονοι, πονοκέφαλοι, κούραση)
 Χαμηλότερες κοινωνικές επιδεξιότητες (λιγότερες κοινωνικές ικανότητες 

ηλικιακά κατάλληλες για να αρχίσει και να διατηρήσει σχέσεις, να ζητήσει 
βοήθεια από άλλους)

 Συμπεριφορές που παραβλέπουν τη βία (για παράδειγμα, η βία είναι ένας 
κατάλληλος τρόπος για να δώσεις ένα μάθημα σε άλλους, η βία αυξάνει την 
εικόνα και το status)

 Λιγότερο ανεπτυγμένες ικανότητες κριτικής σκέψης (λιγότερο ανεπτυγμένες 
επιδεξιότητες προσοχής και συγκέντρωσης, φτωχότερη κατανόηση των 
κοινωνικών καταστάσεων)

Μακροχρόνια αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν στην ενηλικίωση και 
περιλαμβάνουν: 

 Δυσκολίες στις σχέσεις
 Εκπαιδευτικές δυσκολίες 
 Διαταραχή μετατραυματικού στρες 

  Επαναβίωση πτυχών της βίας (για παράδειγμα αναδρομές,   
  εφιάλτες)
  Αποφυγή οποιουδήποτε θυμίζει τη βία (για παράδειγμα   
  αποφεύγει άνδρες που υψώνουν τη φωνή τους, αποφεύγει   
  διαμάχες)
  Αυξανόμενη διέγερση (για παράδειγμα μπορεί να αντιδράσει  
  έντονα στο θόρυβο ή να ξαφνιάζεται γενικά εύκολα)

 Συναισθηματικές δυσκολίες (για παράδειγμα κατάθλιψη, άγχος) 
 Κατάχρηση ουσιών
 Επιθετική συμπεριφορά / εγκληματικότητα
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Κεφάλαιο 2
Καλύτερη κατανόηση του Κύκλου της ενδοοικογενειακής 

βίας μπορεί να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές 
επεμβάσεις

1. Ο κύκλος της ενδοοικογενειακής βίας 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μοτίβο σωματικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής και 
οικονομικής βίας και δεν πρόκειται ούτε για μοναδική ούτε για μεμονωμένη πράξη 
βίας.

Η αμερικανίδα ερευνήτρια Leonore Walker, περιέγραψε τον κύκλο της βίας για να 
εξηγήσει μοτίβα συμπεριφοράς σε μία καταχρηστική σχέση. Ο κύκλος αναπτύσσεται 
μέσω 3 φάσεων: ένταση, επίθεση και συμφιλίωση. Η γυναίκα που παραμένει σε μία 
καταχρηστική κατάσταση τείνει να παρουσιάζει το «σύνδρομο της κακοποιημένης 
γυναίκας».

Έρευνες έδειξαν ότι τα μοτίβα στις σχέσεις όπου υπάρχει συντροφική βία μπορούν να 
περιγραφούν ως ακολούθως:

 Το ρομαντικό ιδεώδες: Το ρομαντικό ιδεώδες που και οι δύο σύντροφοι έχουν 
για την σχέση τους: «Είμαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του συντρόφου 
μου, είναι αυτός που με εκτιμά για αυτό που είμαι, που μου δίνει ότι χρειάζομαι 
και στον οποίο θα δώσω ότι χρειαστεί».

 Ρωγμές στο ιδεώδες: Εμφανίζονται διαφορές. Μικρές και μερικές φορές 
ασήμαντες διαφορές εμφανίζονται που βγάζουν τη γυναίκα από την αυταπάτη 
και προκαλούν απογοήτευση καθώς αντιλαμβάνεται ότι ο σύντροφος δεν είναι 
το ιδανικό.

 Το θύμα αρχίζει να αμφισβητεί την σχέση και κριτικάρει το σύντροφο: όταν 
το ρομαντικό ιδεώδες αρχίζει να ραγίζει, το θύμα προσπαθεί να συζητήσει τα 
προβλήματα στη σχέση.

 Ο δράστης αντιδρά με αρνητικό και αμυντικό τρόπο: Ο δράστης το βιώνει ως μία 
πιθανή απώλεια της αγάπης και νιώθει προσβεβλημένος. Φοβάται ότι θα χάσει 
τη σύντροφό του και ότι αυτή θα κυριαρχίσει.

 Το θύμα νιώθει υπεύθυνο και σώζει την σχέση, αποσύροντας τα λόγια της, 
ρίχνοντας το φταίξιμο επάνω της, καταπιέζοντας τα αισθήματά της και 
υιοθετόντας την άποψη του δράστη. Το θύμα προσπαθεί να ευχαριστήσει τον 
δράστη για να μπορέσει να σώσει την σχέση.

 Απόσπαση της προσοχής του δράστη και ανάκτηση του ρομαντικού μύθου: 
Έπειτα από αυτή τη διάσωση, ο δράστης νιώθει ότι αποκατέστησε την αξία του 
και μπορεί να ξαναεμπιστευτεί την αγάπη της συντρόφου του. Ο δράστης θα 
αντιδράσει δείχνοντας αφοσίωση και δέσμευση, πράγμα που ευχαριστεί και 
τους δύο και πάλι για λίγο.

Οι έξι αυτές φάσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς καμία βία.

Έπειτα

 Το θύμα απογοητεύεται και θυμώνει κρυφά: Το θύμα θα καταπιέσει τις δικές της 
ανάγκες και θα υιοθετήσει τις αξίες του δράστη. Έτσι, το θύμα χάνει την ευκαιρία 
να δώσει τη δική της εξήγηση στην κατάσταση, πράγμα που την απογοητεύει 
ακόμη περισσότερο.

 Ο δράστης απογοητεύεται και ξεκινά να χρησιμοποιεί σωματική βία: Αδυναμία, 
έλλειψη επικοινωνιακών ικανοτήτων, σε συνδυασμό με άγχος και ντροπή μπορεί 
να είναι οι αιτία για την χρήση βίας. Σταδιακά, καθώς η ένταση αυξάνεται στο 
σπίτι ο δράστης επιτίθεται με κάποιο τρόπο στο θύμα για πρώτη φορά.

Μετά από αυτό το ζευγάρι συχνά επιστρέφει στο ρομαντικό ιδεώδες.

Ο κύκλος της βίας μπορεί να συνεχιστεί για αρκετά χρόνια πριν να ζητήσει εξωτερική 
βοήθεια ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Η ένταση χαρακτηρίζεται από μία σταδιακή αύξηση της έντασης, μικρές πράξεις 
που προκαλούν προστριβές και διαμαχές στο ζευγάρι. Ο δράστης εκφράζει 
ανικανοποίηση και εχθρότητα αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Το θύμα προσπαθεί 
να τον ηρεμήσει, τον παρακαλεί ή τουλάχιστον δεν κάνει κάτι που μπορεί να τον 
ενοχλήσει ακόμη περισσότερο, πράγμα που προκαλεί μία ψεύτικη αίσθηση ότι 
μπορεί να ελέγξει την επιθετικότητα του συντρόφου της. Εντωμεταξύ, η ένταση 
συνεχίζει να αυξάνεται και αναπόφευκτα φτάνει στο οριακό σημείο.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από σωματική, σεξουαλική και/ή ψυχολογική 
κακοποίηση. Μερικές φορές, η γυναίκα επισπεύδει την αναπόφευκτη έκρηξη 
βίας έτσι ώστε να ελέγξει το πού και το πότε θα λάβει χώρα για να μπορέσει να 
πάρει προφυλάξεις και να μειώσει τις συνέπειες. Η οξεία αυτή φάση τελειώνει 
όταν ο δράστης σταματήσει την κακοποίηση, δημιουργώντας μία σωματική 
μείωση της έντασης που συσσωρευόταν. Αυτό ενισχύει τη βίαιη συμπεριφορά 
για το λόγο ότι ο δράστης βιώνει τη βία ως μία αναγκαία απελευθέρωση της 
έντασης. Εάν γίνει κάποιο παράπονο, συνήθως γίνεται σε αυτή τη φάση.

Κατά την περίοδο του «μέλιτος», ο δράστης ζητάει συγχώρεση, κλαίει, 
προσπαθεί να βοηθήσει το θύμα, της δείχνει σεβασμό και υποσχέσεις ότι θα 
αλλάξει. Αυτή είναι η στιγμή που η γυναίκα ενθαρρύνεται να παραμείνει στη 
σχέση. Δεν υπάρχουν εντάσεις ή βία. Βλέπει την «καλή πλευρά» του συντρόφου 
της, πιστεύοντας ότι μπορεί να βοηθήσει.
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Εάν ο κύκλος δεν σπάσει έγκαιρα, τότε οι επιθετικές πράξεις θα είναι όλο και πιο 
συχνές και όλο και πιο έντονες, με ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για το θύμα, μέχρι και 
το θάνατο.

Το μέγεθος της κάθε φάσης ποικίλει ανάμεσα στα ζευγάρια και μέσα στα ίδια τα 
ζευγάρια. Σιγά σιγά η περίοδος του μέλιτος εξασθενεί και το ζευγάρι προχωράει και 
πάλι προς την συσσώρευση έντασης.
Ο κύκλος επαναλαμβάνεται και με τον καιρό, η φάση του μέλιτος μικραίνει, ενώ οι 
φάσεις συσσώρευσης έντασης και βίας μεγαλώνουν.

Όταν ένα θύμα παγιδευτεί στον κύκλο της βίας, βιώνει πολλά συναισθήματα. 
Κατά το βίαιο στάδιο συχνά φοβάται τον σύντροφό της. Μόλις περάσει η βία και 
το ζευγάρι βρίσκεται στη φάση του μέλιτος, το θύμα μπορεί να νιώσει ανανεωμένη 
αγάπη προς το δράστη. Η συμπεριφορά του είναι άριστη και το θύμα θυμάται όλα τα 
χαρακτηριστικά τα οποία αγαπάει επάνω του. Κατά τη φάση της συσσώρευσης της 
έντασης, το θύμα συχνά γραπώνεται από μία αίσθηση ελπίδας.
Πάνω απ όλα θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Πέρα από την αγάπη, την ελπίδα και τον 
φόβο, οι κακοποιημένες γυναίκες συχνά βιώνουν ντροπή, αμηχανία και απομόνωση.

Γενικά Μοτίβα συμπεριφοράς στα διάφορα στάδια του Κύκλου της 
ενδοοικογενειακής βίας28

1. Συσσώρευση Έντασης 

Πράξεις του δράστη Αντιδράσεις του θύματος 

Κακόκεφος 
Ευέξαπτος 
Επικριτικός

Σιωπηλός / Σκυθρωπός
Την απομονώνει

Δεν είναι τρυφερός
Φταίξιμο
Βρισιές

Προσπαθεί να τον περιποιηθεί
Συμφωνεί – Μένει μακριά από 

οικογένεια και από φίλους
Κρατά ήσυχα τα παιδιά – του 

μαγειρεύει το αγαπημένο του φαγητό
Απομακρύνεται (σιωπηλή)

28  Ο κύκλος κακοποίησης. Αρχικα δημοσιεύτικε σαν ο κύκλος της Βίας στο «Οι κακοποιημένες γυναίκες, της 
Lenore Walker, 1980

2. Επίθεση

Πράξεις του δράστη Αντιδράσεις του θύματος 

Αυξάνονται οι λεκτικές επιθέσεις 
Ψυχολογική κακοποίηση

Ταπείνωση
Την κατηγορεί ότι είναι τρελή

Απειλή επίθεσης
Εξαναγκαστική φυλάκιση

Σωματική/σεξουαλική επίθεση
Χρήση όπλων

Προσπαθεί να τον ηρεμήσει
Προσπαθεί να τον λογικέψει
Αποφασίζει να εγκαταλείψει 

την σχέση
Προστατεύει τον εαυτό της

Εκείνη, τα παιδιά ή οι γείτονες 
καλούν την αστυνομία

3. Περίοδος μέλιτος

Πράξεις του δράστη Αντιδράσεις του θύματος 

Παρακαλεί για συγχώρεση
«Συγγνώμη» - στέλνει λουλούδια

Υπόσχεται να ζητήσει βοήθεια 
Εξασφαλίζει την υποστήριξη της 

οικογένειας
«Δεν θα το ξανακάνω ποτέ»

Δηλώνει την αγάπη του
Κλαίει

Συμφωνεί να μείνει, να επιστρέψει 
ή να τον δεχτεί πίσω

Επιχειρεί να τερματίσει τις νομικές 
διαδικασίες

Του κανονίζει συναντήσεις με 
σύμβουλο

Νιώθει ανακουφισμένη, αλλά 
μπερδεμένη

Αισθάνεται χαρούμενη, αισιόδοξη

Οι στενές σχέσεις είναι περίπλοκες και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 
επηρρεάζουν την απόφαση του θύματος να μείνει σε μία σχέση. Ενώ θέλουν 
φυσικά να σταματήσει η βία, τα θύματα μπορεί να μην θέλουν την απομάκρυνση 
του συντρόφου τους για διάφορους λόγους (για παράδειγμα απώλεια αναγκαίου 
εισοδήματος, αγάπη προς τον δράστη, φόβος αντίποινων στο μέλλον...). Το θύμα 
μπορεί να νιώθει ότι η ίδια της η επιβίωση μπορεί να εξαρτηθεί από την απόφαση 
της να μείνει ή να εγκαταλείψει μία καταχρηστική σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή εγκατάλειψης μίας βίαιας σχέσης θα πρέπει να γίνει 
κατανοητή ως μία μακρά διαδικασία παρά ως ένα απομονωμένο περιστατικό.
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Κάποιοι λόγοι για τους οποίους τα θύματα μένουν σε μία βίαιη σχέση είναι:

 Φόβος προς τον δράστη. Η εγκατάλειψη μίας βίαιης σχέσης θα μπορούσε να 
εντείνει τη βία εάν τα βρει ο δράστης

 Ελπίδα και αγάπη 
 Απειλές ότι θα βλάψει το θύμα ή αγαπημένα πρόσωπα
 Απειλές αυτοκτονίας 
 Θρησκευτικοί λόγοι
 Πεποίθηση ότι ο δράστης θα αλλάξει
 Ρίχνουν την ευθύνη πάνω τους
 Οικονομική εξάρτηση
 Πεποίθηση ότι η βία είναι φυσιολογική
 Περιορισμένες επιλογές στέγασης
 Πεποίθηση ότι η κατάχρηση αλκοόλ, οι οικονομικές πιέσεις ή άλλοι εξωτερικοί 

παράγοντες είναι η αιτία
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 Φόβος του άγνωστου, της αλλαγής
 Αμηχανία και ντροπή
 Πεποίθηση ότι κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει
 Πολιτισμικές πεποιθήσεις
 Άρνηση
 Πιέσεις από φίλους και οικογένεια

2. Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης (Stockhom syndrome)

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα φαινόμενο όπου τα θύματα αναπτύσσουν 
θετικά αισθήματα και συνδέονται συναισθηματικά με τους δράστες, φτάνοντας 
μερικές φορές στο σημείο να τους υπερασπίζονται. Ο όρος προήλθε μετά από μία 
ληστεία τράπεζας στη Στοκχόλμη, Σουηδία, τον Αύγουστο του 1973, όταν έπειτα 
από 6 ημέρες αιχμαλωσίας μερικά από τα θύματα της απαγωγής αντέδρασαν 
στις προσπάθειες διάσωσής τους και αρνήθηκαν να μαρτυρήσουν κατά των 
αιχμαλωτιζόντων τους. 

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης εμφανίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

 Η ζωή του θύματος βρίσκεται σε κίνδυνο
 Το θύμα δεν μπορεί να δραπετεύσει ή πιστεύει ότι δεν μπορεί να δραπετεύσει
 Ο δράστης είναι μερικές φορές φιλικός 
 Το θύμα έχει αποκοπεί από τον εξωτερικό κόσμο

Η συμπεριφορά αντικατοπτρίζει μία στρατηγική επιβίωσης που αναπτύσσεται από 
τα θύματα διαπροσωπικής κακοποίησης και κάποια από τα πιο συνηθισμένα μοτίβα 
περιλαμβάνουν:

 Θετικά αισθήματα προς τον δράστη
 Υποστήριξη προς τους λόγους για τους οποίους πράττουν έτσι οι δράστες
 Θετικά αισθήματα από τον δράστη προς το θύμα

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κατανόηση γιατί οι 
κακοποιημένες γυναίκες δεν κινούν αγωγή κατά των δραστών.
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Κεφάλαιο 3 
Ποιοί είναι οι δράστες της ενδοοικογενειακής βίας και πώς 
μπορούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να σταματήσει η βία;

Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα, είναι κοινό σε όλη την 
κοινωνία. Οι δράστες είναι κυρίως άνδρες, η βία στοχεύει κυρίως γυναίκες και συχνά 
επηρεάζονται και τα παιδιά. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Δεν μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε όλες τις μορφές σε όρους θυμάτων κατά δραστών και μερικές 
φορές πρόκειται για διαπροσωπική δυναμική. Όταν τα ζευγάρια που εμπλέκονται 
στη δυναμική αυτή δεν μπορέσουν να τερματίσουν αυτό το μοτίβο αλληλεπίδρασης, 
τότε η βία συνεχίζει να εξελίσσεται και γίνεται όλο και πιο ακραία και/ή χρόνια. Είναι 
σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν την «κορυφή του παγόβουνου», που 
συνήθως καλείται η αστυνομία για να επέμβει.
Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας παραμένουν 
κρυφές, επηρεασμένες από ένα μείγμα ντροπής, αυτοενοχοποίησης και κοινωνικής 
απομόνωσης, και η αστυνομία δεν επεμβαίνει. Αυτές οι κρυμμένες περιπτώσεις 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή αφού είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές.

Έρευνες και εμπειρία έδειξαν ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αναπτύσσεται σε μία συγκεκριμένη 
δυναμική η οποία σπάνια γίνεται αντιληπτή έξω από την ιδιωτική ζωή του σπιτιού 
της οικογένειας. 
Όταν η ενδοοικογενειακή βία γίνει χρόνια, αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο να 
αναπτύσσει ο δράστης στρατηγικές οι οποίες αποτρέπουν το θύμα από το να διατηρεί 
οποιαδήποτε ανεξαρτησία και οι οποίες διατηρούν το επίπεδο εξουσίας και ελέγχου 
που ασκεί επάνω του.

Αυτή η μορφή «φυλάκισης» δημιουργεί μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του δράστη και 
του θύματος, και ο δράστης πολλές φορές γίνεται ο πιο ισχυρός παράγοντας στη ζωή 
του θύματος. Ο έσχατος του στόχος είναι να αποκτήσει έλεγχο και να κερδίσει την 
συγκατάθεση του θύματος όσον αφορά τη βία.

Υπάρχουν κάποια είδη προσωπικότητας ή γνωρίσματα χαρακτήρα που φαίνεται ότι 
είναι κοινά στους δράστες.

Οι δράστες συχνά παρουσιάζουν διαφορά μοτίβα συμπεριφοράς στην ιδιωτική 
και στη δημόσια ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι συχνά δύσκολο για τρίτους να 
πιστέψουν ότι ο άνδρας αυτός μπορεί να συμπεριφέρεται τόσο φρικιαστικά στην 
οικογένειά του. Αυτό δυσκολεύει επίσης τις συντρόφους τους να βρουν βοήθεια 
αφού συχνά δεν τις πιστεύουν. 

Κάποιες φορές οι δράστες καταφέρνουν και πείθουν τα «θύματά» τους ότι είναι 
τα ίδια υπεύθυνα για την βίαιη συμπεριφορά του δράστη. Το μοτίβο αυτό, το να 
ρίχνει δηλαδή το φταίξιμο στο θύμα, αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου μοτίβου 
συμπεριφοράς και είναι και αυτό καταχρηστικό. Το να ρίχνουν την ευθύνη σε 
εξωτερικούς παράγοντες, την παιδική του ηλικία, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά ή το θύμα 
είναι ένας τρόπος για να αποφύγουν οι δράστες την ευθύνη για την συμπεριφορά 
τους.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει να κάνει με την εξουσία και τον έλεγχο. 

Ο δράστης θέλει να έχει κυριαρχία στο θύμα και θέλει όλη την εξουσία στην 
σχέση.

Ο δράστης χρησιμοποιεί βία για να μπορέσει να εξασφαλίσει και να διατηρήσει 
εξουσία και δύναμη.

Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας έχουν μάθει καταχρηστικές, επιδέξιες 
τεχνικές και συμπεριφορές που τους επιτρέπουν να κυριαρχούν και να ελέγχουν 
άλλα άτομα και να εξασφαλίζουν τις αντιδράσεις που επιθυμούν. 

Η βία (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική) χρησιμοποιείται με 
σκοπό να εκφοβίσει, να ταπεινώσει ή να τρομάξει τα θύματα ή να τα κάνει 
ανίσχυρα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος δράστη ενδοοικογενειακής βίας αλλά οι ψυχολόγοι 
έχουν αναγνωρίσει κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

 Πολλοί από τους δράστες πάσχουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αντίληψή 
τους σχετικά με την αυτοεκτίμηση και την ταυτότητά τους συνδέεται με το 
σύντροφό τους. Εάν οι δράστες νιώθουν ότι χάνουν με κάποιο τρόπο το θύμα, 
είτε λόγω χωρισμού, διαζυγίου, συναισθηματικής αποσύνδεσης ή εγκυμοσύνης 
(φοβούμενοι ότι τα θύματα θα αντικαταστήσουν την αγάπη που έχουν για 
αυτούς με αγάπη προς το παιδί) τότε ξεσπούν

 Πολλοί από τους δράστες πάσχουν από κατάθλιψη
 Η προσωπικότητα των δραστών μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Τζέκιλ και Χάιντ»
 Οι δράστες συχνά βιώνουν δραματικές αλλαγές στη διάθεση
 Οι δράστες θέλουν να έχουν τον έλεγχο ή παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

αντικοινωνικού χαρακτήρα
 Οι δράστες είναι συχνά εθισμένοι σε ουσίες ή συμπεριφορές
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1. Συμπεριφορά του δράστη

 Οι δράστες πολλές φορές θα περιορίσουν τις εξόδους του θύματος, 
απαγορεύοντας στο θύμα να διατηρήσει εξωτερική απασχόληση, φίλους 
και οικογενειακούς δεσμούς (για να δημιουργήσει απομόνωση και αίσθημα 
εξάρτησης)

 Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να επικρίνουν συνεχώς και να 
ταπεινώνουν τους συντρόφους τους. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να 
δημιουργήσει στα θύματα το αίσθημα ότι τους αξίζει η κακοποίηση.

 Οι δράστες συχνά θα κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν τον έλεγχο  και 
να κρατήσουν το θύμα υπό τον έλεγχό τους. Η δυναμική αυτή κάνει επίσης 
αναπόφευκτη την κλιμάκωση της βίας καθώς πολλά από τα θύματα γίνονται 
συναισθηματικά μη διαθέσιμα ή πρέπει να φύγουν σωματικά για να μπορέσουν 
να επιζήσουν.

 Ενώ ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας είναι 
εκτός ελέγχου, τρελοί και απρόβλεπτοι, συχνά ισχύει το αντίθετο.

 Η χρήση ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής κακοποίησης 
ανακατεμένη με περιόδους αγάπης και ευτυχίας είναι εσκεμμένα πιεστικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν υποταγή.

 Οι δράστες μπορεί να επιτεθούν βάναυσα και μετά από λίγα λεπτά να προφέρουν 
λόγια μετάνοιας. Πολλοί θα αγοράσουν και θα προσφέρουν λουλούδια και άλλα 
δώρα για να μπορέσουν να κερδίσουν χάρη και συγχώρεση. Αυτό δημιουργεί ένα 
πολύ μπερδευτικό κλίμα για τα θύματα. Οι δράστες μπορεί να πουν ότι δεν θα 
βλάψουν ποτέ ξανά τους συντρόφους τους και υπόσχονται να ζητήσουν βοήθεια 
ή συμβουλές από ειδικό. Συχνά, οι υποσχέσεις αυτές δίνονται μόνο και μόνο για 
να αποτρέψουν τα θύματα από το να φύγουν.

 Η βία από τους δράστες είναι ελεγχόμενη και μπορεί να χειριστεί. Τα θύματα 
συχνά μπορούν να προβλέψουν ακριβώς πότε θα ξεσπάσει η βία.

 Οι δράστες συχνά χαρακτηρίζονται από τρίτα άτομα ως γεναιόδωροι, στοργικοί 
και καλοί και συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά στο περιβάλλον του σπιτιού 
τους. Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας σπάνια είναι βίαιοι σε άτομα έξω από 
το σπίτι τους.

 Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας συχνά αποφεύγουν να πάρουν την ευθύνη 
για τη συμπεριφορά τους, ρίχνοντας το βάρος για τη βία σε κάποιον ή κάτι άλλο, 
αρνούμενοι ότι κάτι συνέβει ή ελαχιστοποιώντας τη συμπεριφορά τους.

2. Τροχός της Δύναμης και του Ελέγχου

Ο Τροχός της Δύναμης και του Ελέγχου, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από  το Πρόγραμμα 
Παρέμβασης στην Ενδοοικογενειακή Βία (Domestic Abuse Intervention Project) στην 
πόλη Duluth, Minnesota, παρουσιάζει τις τακτικές που χρησιμοποιεί ο δράστης 
πάνω στο θύμα. Το θύμα, συνεχώς περιτριγυρισμένο από απειλές και/ή πραγματική 
σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, υπόκειται σε διάφορες τακτικές που 

αναγράφονται στις ακτίνες του κύκλου καθώς ο δράστης προσπαθεί ασκήσει πλήρες 
δύναμη και έλεγχο πάνω του.

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξαναγκασμός 
και απειλές: 
-απειλές ότι θα την 
πληγώσει
-απειλές ότι θα την εγκαταλείψει, 
ότι θα αυτοκτονήσει, ότι θα την 
αποκαλύψει στην πρόνοια
-την αναγκάζει να αποσύρει την 
καταγγελία
-την αναγκάζει να κάνει 
παράνομα πράγματα Συναισθηματική 

βία: 
 -την υποτιμά

-την κάνει να αισθάνεται 
άσχημα για τον εαυτό της

-την βρίζει
-την κάνει να πιστεύει ότι είναι τρελή

-της κάνει ψυχολογικά παιχνίδια
-την ταπεινώνει

-την κάνει να αισθάνεται ενοχές 

Απομόνωση: 
-την ελέγχει σε ό,τι κάνει, ποιόν βλέπει, τί 

διαβάζει, πού πηγαίνει 
-την περιορίζει στις μετακινήσεις της

-δείχνει ότι ζηλεύει για να 
δικαιολογήσει τις παραπάνω 

πράξεις του Απαξίωση, 
άρνηση και 
κατηγορία: 
-απαξιώνει τη 
σοβαρότητα της βίας και 
δεν λαμβάνει υπόψη τις 
ανησυχίες της 
-λέει ότι το βίαιο γεγονός δεν 
συνέβη
-μετατοπίζει την ευθύνη για τη 
βίαιη συμπεριφορά του
-την κατηγορεί ότι αυτή 
προκάλεσε τη βία

Παιδιά: 
-την ενοχοποιεί 

για τα συναισθήματα 
των παιδιών

-χρησιμοποιεί τα παιδιά 
για να περνά λάθος μηνύματα

-την ελέγχει και την παρενοχλεί
-την απειλεί ότι θα της πάρει τα 

παιδιά

•Ανδρική υπεροχή:
-της φέρεται σαν υπηρέτρια
-παίρνει όλες τις μεγάλες αποφάσεις
-φέρεται σαν «ο αφέντης του σπιτιού»
-καθορίζει τους ρόλους τους χωρίς 
τη δική της συμμετοχή

Οικονομική 
βία : 

-την εμποδίζει να βρει 
δουλειά και να την κρατήσει

-την αναγκάζει να του ζητάει 
χρήματα

-της δίνει ένα συνολικό μικρό πόσό 
για να διαχειρίζεται όλα τα έξοδα 
-της κρατάει τον μισθό της
-δεν την αφήνει να γνωρίζει αναλυτικά ή να 
έχει πρόσβαση στα συνολικά οικογενειακά 
εισοδήματα

Εκφοβισμός: 
-την εκφοβίζει με άγρια 
βλέμματα, χειρονομίες, 

πράξεις
-σπάζει πράγματα στο σπίτι

-καταστρέφει την περιουσία της
-κακομεταχειρίζεται κατοικίδια
-εμφανίζει όπλα προς χρήση

ΒΙΑ 

ΒΙΑ 

Σωματικ
ή Σεξουαλική

Σωματική Σεξο
υαλική
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3. Προγράμματα υποστήριξης για τους δράστες

Ως άνθρωποι τείνουμε να έχουμε παρόμοιους στόχους στη ζωή και η σημασία που 
δίνουν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένους στόχους ζωής ορίζει τι μετράει πιο πολύ για 
εκείνους. Μία εγκληματική συμπεριφορά αντικατοπτρίζει μία κακώς προσαρμοσμένη 
προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις αξίες της ζωής29, και λαμβάνει χώρα όταν τα άτομα 
δεν έχουν τις εσωτερικές και εξωτερικές απαραίτητες πηγές για να ικανοποιήσουν τις 
αξίες τους χρησιμοποιώντας θετικά κοινωνικά μέσα30.

Οι ολοκληρωμένες ανταποκρίσεις στην ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνουν 
δουλειά με τους δράστες. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δράστες μπορεί να καταλάβουν 
οι ίδιοι ότι έχουν προβλήματα και είναι πρόθυμοι να ζητήσουν βοήθεια για να τα 
λύσουν. Για κάποιους άλλους, οι αντιδράσεις πρέπει να ενισχύονται από το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης.

Έχει αποδειχθεί ότι τα προγράμματα υποστήριξης για τους δράστες είναι επιτυχημένα 
όταν παρέχουν δομημένη ομαδική εργασία, και ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να 
αναφέρουν τις συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις που ενισχύουν την καταχρηστική 
συμπεριφορά τους, να αμφισβητούν και να σταματούν περαιτέρω βία και να 
θεωρούν τους δράστες υπεύθυνους για τη συμπεριφορά τους. Τα προγράμματα για 
τους δράστες δεν θα πρέπει ποτέ να αποσπούν χρηματοδότηση από τις υπηρεσίες 
για τις γυναίκες θύματα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν 
ποινική δίωξη και κυρώσεις.

Έρευνες που έγιναν σε προγράμματα υποστήριξης για να αλλάξουν κάποιοι άνδρες 
τη συμπεριφορά τους, υποδεικνύουν ότι κοινά ζητήματα για τους άνδρες αυτούς 
είναι η έλλειψη αντίληψης τόσο για τους ίδιους όσο και για το αντίκτυπο που έχουν 
πάνω σε άλλους, και η φτωχή επικοινωνία μέσα στη σχέση τους.

Η έλλειψη αντίληψης ανάμεσα στους δράστες φαίνεται να πηγάζει από την 
ανικανότητα να ελέγξουν και να καταλάβουν τα ίδια τους τα συναισθήματα καθώς 
και τα αισθήματα των άλλων. Περιγράφουν επίσης μία αίσθηση ανικανότητας να 
ελέγξουν την ίδια τους τη συμπεριφορά.

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες που είναι βίαιοι σε γυναίκες πρέπει να μάθουν νέες 
και πιο κατάλληλες ανταποκρίσεις στα καταστρεπτικά τους αισθήματα.

29  Ward and Stewart, 2003
30  Το Καλό Μοντέλο Ζωής αναμορφώσεων των παραβατών: http://www.goolivesmodel.com/glm/Home.html  

Κεφάλαιο 4
Πώς μπορεί η εργασία να επηρεάσει την ψυχική υγεία των 

αστυνομικών

1. Τί είναι η Διαταραχή Μετατραυματικού Άγχους και πότε πρέπει να αναζητήσουμε 
ιατρική συμβουλή;

Η Διαταραχή μετατραυματικού άγχους (PTSD) είναι μία ψυχολογική και σωματική 
κατάσταση που προκαλείται από πολύ τρομακτικά ή οδυνηρά περιστατικά. Μπορεί 
να παρουσιαστεί έπειτα από μαρτυρία ή εμπειρία τραυματικών εμπειριών. 

Η PTSD μπορεί επίσης να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου ένα 
άτομο νιώσει μεγάλο φόβο, τρόμο ή αδυναμία. Ωστόσο, συνήθως δεν αναπτύσσεται 
μετά από αγχωτικές καταστάσεις όπως είναι ένα διαζύγιο, μία απόλυση ή μία 
αποτυχία σε εξετάσεις.

Ένα περιστατικό δεν είναι κατ ανάγκη από μόνο του τραυματικό. Η PTSD είναι το 
αποτέλεσμα μία μοναδικής ατομικής ανταπόκρισης σε κάθε μοναδική κατάσταση. 
Μία ανταπόκριση σε μία τραυματική κατάσταση δεν μπορεί να διαγνωσθεί ως PTSD 
αν δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες μετά το περιστατικό. 

Παρόμοια συμπτώματα που βιώνονται κατά την περίοδο αυτή αναγνωρίζονται ως 
οξεία ανταπόκριση στο άγχος. Μόνο εάν τα συμπτώματα συνεχιστούν ή εμφανιστούν 
μετά από αυτή την περίοδο τότε ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί με PTSD.

Έρευνες δηλώνουν ότι περίπου ένα άτομο στα τρία συνεχίζει να βιώνει συμπτώματα 
PTSD (αναλυτικά παρακάτω) και μπορούμε να πούμε ότι βιώνει PTSD.

Ο όρος Περίπλοκη Διαταραχή Μετατραυματικού Άγχους χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει την κατάσταση που βιώνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει έντονη 
παραμέληση ή κακοποίηση ή επαναλαμβανόμενα βασανιστήρια. Κάποια από τα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή γιατί μπορεί να 
είχαν ήδη τα βιώματα αυτά ή επειδή είχαν βιώσει επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Η PTSD επηρεάζει μέχρι και το 30% των ατόμων που έχουν βιώσει ένα τραυματικό 
περιστατικό. Επηρεάζει περίπου το 5% των ανδρών και το 5% των γυναικών σε 
κάποια φάση της ζωής τους και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, 
συμπεριλαμβανομένου και της παιδικής ηλικίας.

Η PTSD μπορεί να θεραπευτεί με επιτυχία ακόμη και αν παρουσιαστεί πολλά χρόνια 
μετά το τραυματικό περιστατικό.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, και το πόσο σύντομα εμφανίζονται 

http://www.goolivesmodel.com/glm/Home.html
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μετά το τραυματικό περιστατικό, μπορεί να εφαρμοστούν διαφορετικές στρατηγικές 
θεραπείας. 

Αυτές περιλαμβάνουν:

 Αναμονή με παρακολούθηση: αναμονή για βελτίωση ή επιδείνωση των 
συμπτωμάτων χωρίς θεραπεία

 Ψυχολογική θεραπεία, όπως γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT) με 
επίκεντρο το τραύμα, ή απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία κινήματος 
ματιών (EMDR) και ψυχοθεραπεία

 Φαρμακευτική αγωγή: συνήθως για να μειώσουν το άγχος ή την κατάθλιψη ή 
για να ανεβάσουν τη διάθεση

Τα συμπτώματα της PTSD περιλαμβάνουν:

 Επαναβίωση ως αναδρομές ή εφιάλτες
Τα άτομα με PTSD μπορεί να ξαναζούν συχνά το τραυματικό περιστατικό με τη μορφή 
αναδρομών, εφιάλτων ή επαναλαμβανόμενων και οδυνηρών εικόνων ή αισθήσεων.

 Αποφυγή
Η συνεχόμενη επαναβίωση μίας τραυματικής εμπειρίας μπορεί να προκαλέσει 
μεγάλη αναστάτωση. Τα άτομα με PTSD μπορεί να δοκιμάσουν να αποφύγουν 
κάποιες συνθήκες, καταστάσεις ή ανθρώπους που τους υπενθυμίζουν το τραυματικό 
περιστατικό. Μπορεί επίσης να αρνηθούν να συζητήσουν την εμπειρία τους με 
άλλους.

 Σε εγρήγορση ή σε επιφυλακή
Τα άτομα με PTSD μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν και μπορεί να είναι 
συνεχώς αγχωμένοι. Μπορεί να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για απειλές και να 
τρομάζουν εύκολα. Άλλα κοινά συμπτώματα της PTSD είναι η ερεθιστικότητα και τα 
άγρια ξεσπάσματα, τα οποία συχνά είναι πιο εμφανή σε άλλους παρά στους ίδιους. 
Μπορεί να πάσχουν από διαταραχές ύπνου και να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν.

 Συναισθηματικό μούδιασμα
Μερικές φορές, τα άτομα με PTSD αντιμετωπίζουν τα αισθήματά τους προσπαθώντας 
να μην νιώσουν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι γνωστό ως «συναισθηματικό 
μούδιασμα».
Τα άτομα με PTSD μπορεί να νιώθουν αποκομμένα ή απομονωμένα από άλλους. 
Μπορεί επίσης να βιώσουν αισθήματα ενοχής. Τα άτομα με PTSD πολλές φορές 
δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται βυθισμένοι σε σκέψεις (ενδοσκοπικά) και 
απόμακρα. Ίσως να παρατήσουν δραστηριότητες και απασχολήσεις που άλλοτε τους 
ευχαριστούσαν.

Άλλα συμπτώματα

Άλλα κοινά συμπτώματα της PTSD είναι:

 Κατάθλιψη, άγχος και φοβίες
 Κακή χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ
 Ανεξήγητα σωματικά συμπτώματα, όπως ιδρώτας, τρέμουλο, πονοκέφαλοι, 

ζαλάδες, πόνοι στο στήθος και στομαχικές διαταραχές

Όπως και στην περίπτωση πολλών περιπτώσεων ψυχικής υγείας, η PTSD οδηγεί 
μερικές φορές στη διάλυση των σχέσεων και προκαλεί προβλήματα στη δουλειά.

Η PTSD συχνά δεν αναγνωρίζεται λόγω των παρακάτω θεμάτων που είναι πολύ συχνά 
και στην ενδοοικογενειακή βία. 

 Πολλά άτομα δεν θέλουν να μιλάνε για περιστατικά και αισθήματα που τους 
προκαλούν αναστάτωση

 Μπορεί να μην θέλουν να παραδεκτούν ότι έχουν συμπτώματα επειδή δεν 
θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως αδύναμους ή πνευματικά ασταθείς

 Οι ιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες είναι κι αυτοί άνθρωποι κι έτσι μπορεί να 
νιώθουν άβολα όταν άτομα προσπαθούν να μιλήσουν για μακάβρια ή τρομακτικά 
περιστατικά

 Είναι πιο εύκολο για τα άτομα με PTSD να μιλήσουν για τα άλλα προβλήματα που 
συνοδεύουν τη διαταραχή – πονοκέφαλοι, προβλήματα ύπνου, ερεθιστικότητα, 
κατάθλιψη, ένταση, κατάχρηση ουσιών, προβλήματα στην οικογένεια ή στη 
δουλειά

2. Σύνδρομο Εργασιακής Εξουθένωσης: Αναγνώριση των συμπτωμάτων και 
προληπτικά μέτρα

Η εξουθένωση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει αναγνωρισθεί σε πολλά 
επαγγέλματα, ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν να κάνουν με κόσμο και όπου το 
προσωπικό εργάζεται υπό πίεση. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι σημαντικοί στην 
καριέρα ενός αστυνομικού. 

Η εξουθένωση δεν είναι ασθένεια. Έχει αναγνωρισθεί ως μία συσσώρευση άγχους που 
με την πάροδο του χρόνου οδηγεί στο άτομο να μην μπορεί πλέον να λειτουργήσει 
στον επαγγελματικό του ρόλο.
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Τα γενικότερα αποδεκτά σημάδια και συμπτώματα της εξουθένωσης περιλαμβάνουν

 Σωματική και συναισθηματική εξουθένωση
 Κυνισμός και αναισθησία
 Αδυναμία και αίσθηση αποτυχίας
 Απάθεια και χρήση μοτίβων ανταπόκρισης

Οι επαγγελματίες που βιώνουν εξουθένωση είναι πιθανό να μην μπορούν να δουν 
τα άτομα με τα οποία συνεργάζονται ως ξεχωριστές οντότητες αλλά ως μοτίβα 
που γνώρισαν νωρίτερα στην καριέρα τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο 
πλαίσιο αυτό όπου έχει αναγνωριστεί ότι η ανταπόκριση σε κάθε κατάσταση και σε 
κάθε πρόσωπο ως ξεχωριστά άτομα είναι κρίσιμος παράγοντας για την έκβαση της 
παρέμβασης. 

Η εξουθένωση μπορεί να εκδηλωθεί από άτομα που ανταποκρίνονται με ένα 
ασυνήθιστο κυνικό τρόπο στους συναδέλφους τους, από άτομα που νιώθουν ανίκανα 
να αναλάβουν καινούρια εργασία ή να ανταποκριθούν σε νέες καταστάσεις, αφού 
πιστεύον πλέον ότι δεν έχουν τίποτα να δώσουν.

Το αντίκτυπο της εξουθένωσης είναι επίσης πιθανό να περάσει από τα άτομα 
στην ομάδα με την οποία εργάζονται. Οι συνάδελφοι τους μπορεί να αντιδράσουν 
κρατώντας μία απόσταση από το άτομο που εκδηλώνει τα συμπτώματα αυτά και 
μπορεί να καταλήξουν να ρίχνουν την ευθύνη στο άτομο για την «αδυναμία» τους 
αντί να αναγνωρίζουν το αντίκτυπο του άγχους και να προσφέρουν υποστήριξη. 
Μπορεί να θυμώσουν με την οργάνωση που δεν κατάφερε να προστατέψει το 
συνάδελφό τους. 

Η πρόληψη της εξουθένωσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την ανταπόκριση 
στα συμπτώματα.

Οι στρατηγικές πρόληψης μπορεί να περιλαμβάνουν

 Έλεγχος των κινήτρων των ατόμων που θέλουν να εργαστούν στην αστυνομία. 
Εάν τα άτομα θέλουν να εργαστούν στην αστυνομία επειδή θέλουν γίνουν ήρωες 
και να σώζουν κόσμο, το πιθανότερο είναι να αποτύχουν και να βιώσουν τελικά 
εξουθένωση ενώ προσπαθούν να επιτύχουν αυτή τη μη ρεαλιστική φιλοδοξία. Οι 
εκπαιδεύσεις και οι τακτικές προσωπικές υποστηρίξεις του προσωπικού θα πρέπει 
να αναλύουν και να παρουσιάζουν ρεαλιστικά το τί μπορεί να κάνει ο καθένας ως 
αστυνομικός, πώς μπορεί να βοηθήσει και ποιά τα όρια του επαγγέλματος. 

 Έλεγχος των συμπτωμάτων του άγχους
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματα του άγχους και να 
ανταποκρινόμαστε πριν να περιχαρακώσουν τις ζωές των ατόμων. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει στρατηγικές όπως είναι το διάλειμμα, συμβουλευτική υπηρεσία ή 
άλλες μορφές υποστήριξης, αλλαγή περιβάλλοντος, διαχείριση του εργασιακού 
φόρτου, άσκηση. 

 Δημιουργία υποστηρικτικού συστήματος

Ένας σημαντικός παράγοντας μπορεί να ενθαρρύνει κόσμο να έχει μία δραστήρια 
ζωή εκτός του επαγγέλματος, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη σωματική άσκηση. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξης μέσα στο χώρο 
εργασίας το οποίο αναγνωρίζει ότι κάποια άτομα μπορεί να βιώνουν άγχος και τους 
επιτρέπει να το αναγνωρίζουν και να αντιδρούν σε αυτό.

3. Αντιμετώπιση του άγχους και προώθηση της ευεξίας

Τα σημάδια του άγχους περιλαμβάνουν:

Σωματικά σημάδια

 Ενοχλήσεις και πόνοι χωρίς προφανής αιτία, ιδρώτας, στομαχικά προβλήματα
 Κούραση χωρίς προφανή ανάλωση ενέργειας
 Χάσιμο βάρους και απώλεια όρεξης
 Αϋπνίες ή μοτίβα διαταραγμένου ύπνου
 Αύξηση πονοκεφάλων
 Κακή χρήση ουσιών: αλκοόλ, ηρεμιστικά, ναρκωτικά

Σημάδια συμπεριφοράς

 Μεγαλύτερη απομόνωση από φίλους και συναδέλφους
 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι έτσι ώστε η εργασία να καταλαμβάνει όλο και 

περισσότερο χρόνο από τη ζωή τους
 Αυξανόμενη αναποφασιστικότητα
 Καταστροφικές σκέψεις – πρόβλεψη συμφορών και καταστροφών χωρίς 

πραγματική αιτία
 Υπερβολικά κριτικοί με τον εαυτό τους
 Υιοθέτηση μίας μηχανικής προσέγγισης της εργασίας
 Απώλεια ενθουσιασμού
 Δεν μπορούν να χειριστούν τα καθήκοντα και αναπτύσσεται η αδράνεια
 Κατηγορούν και γίνονται κυνικοί
 Αντιστέκονται στις καινοτομίες και τις αλλαγές
 Γίνονται ανυπόμονοι και ερεθιστικοί
 Διάλυση σχέσεων σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο
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Οι αντιδράσεις στο άγχος μπορεί να περιλαμβάνουν

Αγχώδες περιστατικό

Αμέσως μετά από ένα περιστατικό, ένα άτομο μπορεί να 
βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ή δυσπιστίας ή να νιώθει 

μουδιασμένος. Μπορεί η αδρεναλίνη τους να κυκλοφορεί 
στο σύστημά τους αλλά να μην βρίσκονται ακόμη σε 

κατάσταση λήψης οποιασδήποτε απόφασης.

Ανταπόκριση

Συνήθως είναι είτε θυμός είτε αγωνία και συχνά 
εναλλάσονται με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να βρει 

ηρεμία στο αναμεταξύ. Μπορεί επίσης να διαταραχθεί 
ο ύπνος. Μπορεί να βιώσουν εφιάλτες και αναδρομές. 

Συχνά το άτομο μοιάζει σαν να φοράει μάσκα. 

Άμβλυνση και 
ελαχιστοποίηση

Το άτομο μπορεί να θεωρήσει πολύ δύσκολες τις 
αντιδράσεις του. Μετά από λίγο μπορεί να νιώθει την 
ανάγκη να μειώσει τον πόνο. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
την αλλαγή της ιστορίας ή των πεποιθήσεων σχετικά 

με το τί έγινε για να γίνει πιο αποδεκτό ή την αποφυγή 
οποιουδήποτε του θυμίζει το περιστατικό. Μπορεί να 

αρνηθεί να αναγνωρίσει την έκταση της δικής του θλίψης. 

Αυτοαμφισβήτηση

Το άτομο μπορεί να ξεκινήσει να νιώθει ότι δεν είναι 
το άτομο το οποίο κάποτε πίστευε ότι ήταν. Ο κόσμος 
του μπορεί να μοιάζει εχθρικός και επικίνδυνος πλέον. 

Οι σχέσεις διαλύονται υπό την πίεση που οφείλεται 
στην δική του απομάκρυνση και μπορεί να δίνει πλέον 

πολύ μικρή αξία στη ζωή του. Μπορεί να νιώσει ότι 
«τρελαίνεται». Πολλές φορές νιώθει ότι κανείς δεν θα 

μπορούσε να καταλάβει.

Κρίση

Όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο δεν είναι δυνατό να 
συνεχίσουν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό συνήθως 
εξωτερικεύεται λόγω κάποιου άλλου γεγονότος, για 

παράδειγμα, η διάλυση μίας στενής σχέσης, ένα ατύχημα 
ή μία αναβολή. Αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο 

ο υπάλληλος είναι προετοιμασμένος να σκεφτεί να 
καταφύγει σε επαγγελματική βοήθεια.

Κάποιες φορές τα άτομα μπορεί να εσωτερικεύουν τις αρνητικές τους πεποιθήσεις 
που αποτελούν κομμάτι της ανταπόκρισης στο άγχος αντί να τις αντιμετωπίσουν 
ως μέρος της διαδικασίας. Ξεκινούν να αποφεύγουν το ρίσκο και τις αλλαγές. Μία 
δεύτερη κρίση μπορεί αργότερα να τους αναγκάσει να συνειδητοποίησουν πόσο 
μελαγχολική έχει καταντήσει η ζωή τους. Μπορεί επίσης, τα άτομα να εξωτερικεύουν 
το αντίκτυπο του άγχους και να γίνουν ευερέθιστοι και θυμωμένοι. Τείνουν να 
ρίχνουν το φταίξιμο σε άλλους για οτιδήποτε πάει στραβά. Στενές σχέσεις είναι 
πολύ πιθανόν να μην μπορέσουν να επιζήσουν αυτή τη ριζική αλλαγή, κάνοντας τα 
άτομα να νιώθουν ακόμη πιο απομονωμένα και θυμωμένα. Τα άτομα που βρίσκονται 
στη θέση αυτή συχνά φαίνονται πολύ συναισθηματικά απόμακρα από άλλους. Μία 
συνηθισμένη ανταπόκριση είναι να βρεθούν σε μία ακόμη κρίση για να μπορέσουν 
να νιώσουν ικανά να ζητήσουν βοήθεια.

Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν για να φροντίσουν τον 
εαυτό τους τα οποία περιλαμβάνουν:

 Να αποδεχτούν ότι το άγχος προκαλεί πρόβλημα: αυτό αποτελεί το κρίσιμο 
πρώτο βήμα. Να μην αγνοήσουν τα σωματικά σημάδια

 Να κάνουν ένα διάλειμμα. Εάν βρεθείτε να είστε ευερέθιστοι ή θυμωμένοι, 
κάντε κάτι για να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από την κατάσταση όπως να 
απομακρυνθείτε, να πάτε μία βόλτα, να πιείτε ένα ποτήρι νερό

 Ασκήσεις χαλάρωσης. Εάν νιώθετε ότι το σώμα σας είναι τεντωμένο κάντε 
ασκήσεις χαλάρωσης

 Βαθιές και αργές αναπνοές
 Η σωματική άσκηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης 

του άγχους
 Κάντε τα πράγματα που σας ευχαριστούν ή που σας κάνουν να ξεχνιέστε
 Αναζητήστε βοήθεια εάν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε

Το άγχος μπορεί να μειωθεί με την υιοθέτηση οποιωνδήποτε ή όλων των πιο πάνω 
δραστηριοτήτων. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί επίσης να βοηθήσει μερικές φορές. 
Η παρακολούθηση μίας ομάδας μείωσης του άγχους, μία τάξη εκγύμνασης ή μία 
ομάδα που εξασκεί μία δραστηριότητα που σας ευχαριστεί μπορεί να σας οφελέσει.

Το αντίκτυπο του άγχους μπορεί να μετριαστεί εάν:

 Το άτομο μπορεί να μιλήσει για το τί έχει συμβεί
 Έχουν ξαναπεράσει και δουλέψει από παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν
 Έχουν επίγνωση ότι το άγχος είναι μία φυσική αντίδραση σε μία κατάσταση
 Ήταν ψυχολογικά σταθεροί πριν από το περιστατικό
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Κεφάλαιο 5
Συνεργασία πολλαπλών υπηρεσιών

Η διϋπηρεσιακή συνεργασία, η οποία είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, έχει σαν στόχο τον συντονισμό και τη βελτίωση των 
ανταποκρίσεων των υπηρεσιών, των ΜΚΟ και των κοινοτήτων σχετικά με το πρόβλημα 
της συντροφικής βίας.

Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν αναζητούν πάντα βοήθεια από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Συχνά απευθύνται σε άλλες υπηρεσίες ζητώντας βοήθεια 
για τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας, όπως υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές 
υπηρεσίες ή προγράμματα στέγασης, χωρίς να αφήνουν κανένα  να γνωρίζει τη 
βαθύτερη αιτία. Πολλές υπηρεσίες εξυπηρετούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
κάθε μέρα χωρίς να το γνωρίζουν. 

Για να μπορέσουν οι γυναίκες να ξεπεράσουν τις συνέπειες της βίας και να 
παρουσιάσουν τις συνθήκες αυτές που τις καθιστούν ευάλωτες στη βία, χρειάζεται 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης και βοήθειας.

Τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν καταφύγια γυναικών και κέντρα 
διαχείρισης κρίσεων, γραμμές βοήθειας για γυναίκες, ψυχολογικές συμβουλευτικές 
και υποστηρικτικές υπηρεσίες, θεραπείες, όργανα επιβολής νόμου, νομικές 
υπηρεσίες, πρόσβαση σε ασφαλές στέγη για τις ίδιες και τα παιδιά τους καθώς και 
προγράμματα επανένταξης και κοινωνικής αποδοχής. Ωστόσο, η πράξη έδειξε ότι δεν 
είναι εύκολο να βρεθούν όλοι οι παράγοντες στο ίδιο τραπέζι. Το εύρος των διαφόρων 
οργανισμών που μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες στην ομάδα αυτή, ο κάθε ένας 
με το δικό του υπόβαθρο, δομή και πολιτισμό, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην 
αποτελεσματική συνεργασία.

Είναι απαραίτητο, για να μπορέσουν ξεπεραστούν κάποιες από τις διαφορές και 
τις πηγές διαμαχών, όπως οι προκαταλήψεις, ανισορροπίες εξουσίας, πολιτιστικές 
διαφορές μεταξύ των οργανισμών ή των διαφόρων προσεγγίσεων, όπως όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας. Πρέπει να είναι 
ανοικτοί, πρόθυμοι να ακούσουν και να μάθουν από τον κάθε ένα, να αναγνωρίσουν 
το διαφορετικό και σημαντικό ρόλο που έχει ο κάθε ένας και να δεσμευτούν να 
αλλάξουν.

Οι συμφεροντούχοι της συνεργασίας πολλαπλών υπηρεσιών μπορεί να είναι31:
1

Υπηρεσίες γυναικών (καταφύγια, 
γραμμές βοήθειας, κέντρα διαχείρισης 
κρίσεων ή συμβουλευτικά κέντρα κτλ.)
Υπηρεσίες για μετανάστες και εθνικές 

μειονοτικές ομάδες
Αστυνομία

Γραφεία πρόνοιας νέων
Τμήματα κοινωνικών υπηρεσιών

Ενώσεις κατοικίας
Υπηρεσίες υγείας

Γενικές υπηρεσίες θυμάτων
Τμήματα μετανάστευσης δικηγόροι

Αστικά Δικαστήρια
Εισαγγελίες

Ποινικά Δικαστήρια
Τμήματα εκπαίδευσης

Σχετικές τοπικές αρχές (μονάδες 
ισότητας φύλων κτλ.)
Γυναικείοι οργανισμοί

Φορείς χάραξης πολιτικής
Ερευνητές

Γυναίκες που έχουν βιώσει βία
Προγράμματα δραστών

Οι πρωτοβουλίες των υπηρεσιών θα πρέπει να αναπτύξουν ένα συλλογικό όραμα ως 
κινητήρια δύναμη και όλα τα μέλη θα πρέπει να εμπνέονται από το συλλογικό όραμα 
και να δεσμευτούν ότι θα δουλέψουν για την επίτευξή του.

Ο κύριος στόχος της συνεργασίας πολλαπλών υπηρεσιών είναι η υπέρβαση των 
ανεπίσημων δικτύων και η επίτευξη πιο δεσμευτικών μορφών συνεργασίας που θα 
έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν αλλαγές και να βελτιώσουν την ανταπόκριση προς 
τα θύματα βίας. Ο στόχος είναι κυρίως η εξασφάλιση ότι οι γυναίκες που βιώνουν 
ενδοοικογενειακή βία μπορούν να εξυπηρετηθούν σωστά και να μην χάνονται στα κενά 
μεταξύ των οργανισμών. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης μία γενική πιο αποτελεσματική 
και αποδοτική υπηρεσία, εάν ο κάθε οργανισμός είναι ξεκάθαρος σχετικά με το τί κάνει 
και δεν γίνεται διπλή προσπάθεια. Κάθε πρωτοβουλία των υπηρεσιών θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τη δική της διάταξη, ρεαλιστικούς στόχους και μπορεί να στοχεύει 
διάφορα θέματα, όπως πρόληψη της βίας, επίβλεψη των υπηρεσιών, συντονισμός 
της παροχής υπηρεσιών στα θύματα, ανάπτυξη πολιτικών και οδηγιών πρακτικής, 
εκπαίδευση και/ή αύξηση της συναίσθησης.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του συντονισμού μεταξύ τους 
και να μην αφήνουν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας να κάνει συνδέσεις μεταξύ 
των υπηρεσιών για να μάθει τί άλλο είναι διαθέσιμο και να μεταβιβάζει το ίδιο τις 
πληροφορίες ανάμεσά τους. 

Η καλή συνεργασία με βοηθητικές υπηρεσίες και καθαρές διαδικασίες είναι σημαντικά 
για να σιγουρευτούμε ότι τα θύματα όντως λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται 
και για να αποφεύγεται αποτυχία.

31 Πρόγραμμα Daphne, Γεφύρωση των κενών. Από καλές προθέσεις σε καλή συνεργασία. WAVE 2000 
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2.   παραπονούμενοι/ες για Βία στη Οικογένεια κατά Φύλο/Ηλικία

Φύλο 2004 2005  2006 2007  2008 2009 2010  Σύνολο  Ποσοστά 

Άνδρες   81  165   193 218 181  175 136 1149 17,42%

Αγόρι <18 27    43  56 57 58   73 77 391   5,93%

Γυναίκες   401 710 774 795 728 604 611  4623 70,11%

Κορίτσι >18 27 77 80  73 62 52  60 431  6,54%

ΣΥΝΟΛΟ   536  995 1103  1143 1029 904 884  6594 100,00%

                                                        
Νομικό πλαίσιο και Πολιτικές 

119(Ι) του 2000 
212(Ι) του 2004. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΟΥ 2004 

Έννοια Βίας 
(1) Βία, για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, σημαίνει οποιαδήποτε πράξη, 
παράλειψη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται 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. 

Τι είναι Βία:

Με βάση το Άρθρο 3, των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 
Θυμάτων) Νόμων 19(Ι) του 2000 και 212(Ι) του 2004 σημαίνει:
“οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται άμεσα 
πραγματική σωματική, σεξουαλική ή ψυχική  βλάβη σε οποιοδήποτε 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”

Σύνδεσμοι πηγών που δημιουργήθηκαν υπό το Έργο 
Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση

Ιστοσελίδες του Έργου Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση

Το εκπαιδευτικό πακέτο, οι συστάσεις πολιτικής και το παρόν εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα 
σε επτά γλώσσες στο/στη 

http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html
www.trainimprovereduce.wordpress.com

Παράρτημα Α

Κύπρος 

Στοιχεία και στατιστικές 

811 Περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας  αναφέρθηκαν από Ιανουάριο μέχρι 
Αύγουστο 2011

•	 621 έναντι γυναικών
•	 62 έναντι ανδρών
•	 128 έναντι παιδιών

1.   Αναφερόμενα περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος

Είδος Βίας  2004 2005 2006  2007  2008  2009  2010 Σύνολο Ποσοστά

Σεξουαλική 9    20  21  36  40 15  28 169  2,74%

Σωματική  416   735  821 818 752  645 636 4823  78,28%

Ψυχολογική 80 189    181 221 177 166 155 1169 18,97%

Σύνολο   505 944   1023  1075    969   826   819  6161  100,00%
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Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  28ης Οκτωβρίου 21,  Στρόβολος, Λευκωσία
 P.O. Box: 23513, 1684  Nicosia-Cyprus
TΗΛΕΦΩΝΑ:   22 318465 και 22 311602   ΦΑΞ :  22 318463
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ccod-kysoa@cytanet.com.cy  

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ:

Η Συνομοσπονδία, ως η αντιπροσωπευτική Οργάνωση αναπήρων, συμμετέχει στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο διάλογο με 
το Κράτος ως ο Επίσημος Κοινωνικός Εταίρος του και νομοθετικά. Η Συνομοσπονδία 
καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων 
και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας και της 
γνώσης, η καθολική πρόσβαση και γενικότερα ο σχεδιασμός για όλους, καθώς και η 
παροχή των ευκαιριών, μέσων και διευκολύνσεων στην καθημερινή ζωή των ατόμων 
με αναπηρία και του γονεϊκού κινήματος.
Ανάμεσα σε άλλα, η ΚΥΣΟΑ, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών 
και στην καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 46 Λεωφ. Μακεδονίτσσας, P.O.Box 24005, Λευκωσία 1703, Κύπρος
TΗΛΕΦΩΝΑ: 22 352311 (ext.114/115)   ΦΑΞ -22 353682
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – info@medinstgenderstudies.org    Website: www.med-
instgenderstudies.org
                                           
                                                                        
   

Αναφορές

Για τη δημιουργία του εγχειριδίου αυτού, συγκεντρώθηκε και υιοθετήθηκε υλικό και 
πληροφορίες από αριθμό πηγών.

Baker, Linda; Jaffe, Peter;Berkowitz, Steven & Berkman Miriam (2002) ,Children exposed to 
violence. A handbook for police trainers to increase understanding and improve community 
responses  
Bolden, Rebecca,  Breaking the cycle of domestic violence,Public Health, Race, and Human 
Rights – Spring 2010 
Brown, A and Bourne, I,  The social work supervisor Open University 1996  
CAADA. Risk identification checklist and Quick start guidance for domestic abuse, stalking 
and honour based violence 
Carver, Joseph M. “Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser 
Criminol, Brit.J.  (2000)  Domestic violence, mental health and trauma. Research highlights 

Φορείς/Υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν  

Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 
Οικογένεια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Θ. 24386, 1703 Λευκωσία
TΗΛΕΦΩΝΑ- 22775888  ΦΑΞ -22775999
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - familyviolence.a.c@cytanet.com.cy
 Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Τηλ.: 1440
Αστυνομία (Τοπικός Σταθμός )
Άμεση Επέμβαση
Τηλ.: 199 ή 112
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας
Λευκωσία Τηλ.: 22804605,
Λεμεσός Τηλ.: 25811644, 25804535
Λάρνακα Τηλ.: 24828126, 24800101
Πάφος Τηλ.: 26821600
Αμμόχωστος (Παραλίμνι) Τηλ.: 23821551
Μόρφου (Ευρύχου) Τηλ.: 22870582
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων
Λευκωσία Τηλ.: 22405050/51
Λεμεσός Τηλ.: 25873602/08
Λάρνακα/Αμμόχωστος Τηλ.: 24811081, 23815087/88
Πάφος Τηλ.: 26803269

Γραφείο  Χειρισμού Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων της 
Αστυνομίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ –  Police Headquarters, 1478 Lefkosia, Cyprus
TΗΛΕΦΩΝΑ- +357 22808442   ΦΑΞ - +357 22808277
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - domviol.childabuse@police.gov.cy

Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ –  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 53,2108
TΗΛΕΦΩΝΑ- 22339001    ΦΑΞ - 22462930
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – domviolence@cablenet.com.cy 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ – Λειτουργεί  κέντρο άμεσης βοήθειας, 
χώρος φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους και θεραπευτικά 
προγράμματα για θύτες και θύματα.  



5150

the Conference of the European Network of Police Women (ENP) ”Police Combating 
Violence Against Women”. Leeuwenhorst / Netherlands, June 1997 
Luoma, M.L & Koivusilta, M (2011) Prevalence Study of abuse and violence against 
older women. Results of a multicultural survey conducted in Austria, Belgium, 
Finland, Lithuania and Portugal (European Report of the AVOW Project). Finland: 
National Institute for health and welfare (THL). Daphne Project 2011 
Massachussets Coalition of Battered Women Service Groups and the Childrens’ work-
ing group, (1995), Children of domestic violence. 
Mediterranean Institute of Gender Studies , React to domestic violence: Building a 
support system for victims of domestic violence.) Project Daphne III 2010 
Osofksy, Joy, Children who witness domestic violence: the invisible victims. Social 
Policy Report- Society for research in child development, Volum IX, N° 3, 1995 
 Osofksy, Joy, The impact of violence on children. The Future of Children DOMESTIC 
VIOLENCE AND CHILDREN Vol. 9 No. 3 – Winter 1999 
Pan American Health Organisation, Domestic Violence during pregnancy, Fact sheet 
of the programme women, health and development 
Picum, Violence and exploitation of undocumented migrant women: Building strate-
gies to end impunity. Report of Picum’s workshop, Brussels, 25/6/2010 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) 2010, Handbook on effective 
police responses on violence against women. Criminal Justice Handbook Series 
UNICEF, Behind closed doors. The impact of domestic violence on children.  UN Sec-
retary General’s Study on violence against children 
UN Women, Violence against women prevalence data: surveys by county. Compiled 
by UN Women as of March 2011 
Vanderhaeghe Inge, “Vreemde tranen. Rouwbegeleiding van Turkse cliënten bij 
Slachtofferhulp”, scriptie Bachelor Maatschappelijk Werk; Artevelde Hogeschool, 
2006 
Van Lawick, J. en Groen, M (2003). Intieme oorlog. Over de kwetsbaarheid van fami-
lierelaties. Van Gennep, Amsterdam. 
Van Moffaert, Myriam, Presentation at 2nd Project meeting, 20 September 2011, 
Brussels, based on her research at the Ghent University Faculty of Law, School of 
Criminology, Dept of Forensic Psychiatry  
Women Against Violence Europe (WAVE), Prevention of Domestic violence against 
women. European Survey, good Practice Models. WAVE Training Programme ,2000 
Women Against Violence Europe (WAVE), Away from violence ,2004 
Women Against Violence Europe (WAVE) Bridging gaps. From good intentions to 
good cooperation. Manual for effective multi-agency cooperation in tackling domes-
tic violence. , Daphne Project 2006 
Women Against Violence Europe (WAVE), Country Report on violence against migrant 
and minority women,  2010 
Women’s aid, UK . Principles of good practice for working with women with mental 
health issues- Guide for local domestic violence services.  
Women’s aid , Mental health, substance misuse and domestic violence survey. Sum-

Dissens e.V,  Work with perpetrators of domestic violence in Europe- Daphne II Pro-
ject 2006-2008 
Emerge Counselling Manual, Boston, Massachusetts, USA, quoted in: Egger / Lercher 
/ Logar /  Spannring / Informationsstelle gegen Gewalt, Gegen Gewalt an Frauen 
Wege zur Veränderung.  
Trainingsmappe zur Durchführung von Schulungen für verschiedene Berufsgruppen, 
Handout 05, on behalf of MA 57, Vienna 1994 
Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. 
Jéröme Pieters, Patrick Italiano, Anne-Marie Offermans, Sabine Hellemans. 2010” 
p.117 
European Disability Forum ,  2nd Manifesto on the rights of women and girls with 
disabilities in the EU. A toolkit for activists and policy makers. May 2011 
European Women’s Lobby , Towards a common European Framework to monitor 
progress in combating violence against women. Observatory of the European Policy 
Action Centre on Violence against Women. 2001 
European Women’s Lobby  Unveiling the hidden data on domestic violence in the EU, 
1999 
Federal Minister for women and civil service, Austria, Ten years of Austrian anti-vio-
lence legislation. International conference in the context of the Council of European 
Campaign to combat violence against women, including domestic violence. Novem-
ber 2007, Vienna, Austria 
Gonzalez Nirvana, Domestic violence: The vicious circle. Women’s health Journal, 
April-Sept 2004 
Groen Martine & van Lawick Justine , Intieme oorlog. Over de kwetsbaarheid van 
familierelaties 
Hawkins P and  Shoet R  Supervision in the helping professions Open University,2000 
Home Office RDS , UK (2003),Domestic violence offenders: characteristics and offend-
ing related needs 
Hoyle, Carolyn and Sanders, Andrew , Police response to domestic violence. From vic-
tim choice to victim empowerment? The Centre for Crime and Justice Studies 2000 
Intervention Centre Linz, Annual Report 2009 
Jaspard M, 2003 Les violences envers les femmes en France, Paris, La Documentation 
française 
Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Kris De Groof & Tina De 
Gendt (Red.). 2007 
Kostas, Veis, Evaluation of the practical effectiveness.  CEPOL Police Research and 
science  
conferences 2003-2005 Police Domestic violence training programs 
Kraus, Heinrich and Logar, Rosa, The Vienna anti-violence Programme. A victim-
oriented progrram for perpetrators. Council of Europe Campaign to combat violence 
against women, including domestic violence regional seminar Men’s active participa-
tion in combating domestic violence,  Zagreb, Croatia, 2007 
Logar, Rosa , Interviewing and Supporting Traumatised Victims. Paper presented at 



52

mary of findings. The Women’s aid mental health, substance misuse and domestic 
violence project. 
Women’s aids campaigns. Domestic violence against women in pregnancy. Septem-
ber 2005 
World Health Organisation (WHO) - Fact sheet N° 239 on intimate partner and sexual 
violence against women, September 2011 
Zoom, Mind the Gap! Improving intervention in intimate partner violence against 
older women. Daphne Project III, 2011-2013 
Zoom, IPVOW- Intimate partner violence against older women. Daphne Project III , 
December 2010
CAADA  http://www.caada.org.uk/Aboutus/aboutus.html 
Coalition against violence www.coalitionagainstviolence.ca 
Domestic  violence London. A resource for health professionals www.domesticviolen-
celondon.nhs.uk 
Gender and Excellence. Peláez Narváez, Ana, The invisible barriers, 2011 http://www.
blogyouris.com/nu_gender_excellence/search/gender-based%20violence 
Intercultureel Netwerk Gent i.s.m. Universiteit Gent. Interculturalisering binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Literatuurstudie deel 2 Eerste- en tweedelijnshulpver-
lening, Gent, maart 2006, internet.  
Mental health Foundation, UK  http://www.mentalhealth.org.uk/ 
MIND, UK  http://www.mind.org.uk/ 
NHS,  http://www.nhs.uk/Pages/PrintPage.aspx?Site=Post-traumatic-stress-
disorder&URL 
NHS, www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-stress.../Introduction.aspx 
NSPCC,  http://www.nspcc.org.uk/ 
ODARA-The Ontario Domestic Assault Risk Assessment , a domestic violence risk 
assessment tool to assess risk of future violence and the frequency and severity of 
these assaults. http://www.gov.ns.ca/pps/publications/ca_manual/ProsecutionPoli-
cies/ODARA%20RISK%20ASSESSMENTS%20IN%20SPOUSALPARTNER%20CASES%20
ALL.pdf 
Respect, http://www.respect.uk.net/ 
Royal College of Psychiatry ,UK www.rcpsych.ac.uk/.../problems/ptsd/posttraumatic-
stressdisorder.aspx 
SeeME Scotland  
http://www.seemescotland.org.uk/getinvolved/takeaction/what-you-can-do 
Site pour les professionnels de santé sur les violences conjugales www.Violences.fr 
Violence against women online resources http://www.vaw.umn.edu/documents/
bwjp/policev/policev.html#id430171 
Women’s Aid Uk,  http://www.womensaid.org.uk/ 
Women’s Aid respect education kit http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section
=0001000100280001&sectionTitle=Education+Toolkit 
Working effectively with the police- violence against women online resources 
www.vaw.umn.edu/documents/bwjp/policev/policev.html#id430171

http://www.caada.org.uk/Aboutus/aboutus.html
http://www.coalitionagainstviolence.ca
http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk
http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk
http://www.blogyouris.com/nu_gender_excellence/search/gender-based violence
http://www.blogyouris.com/nu_gender_excellence/search/gender-based violence
http://www.mentalhealth.org.uk/
http://www.mind.org.uk/
http://www.nhs.uk/Pages/PrintPage.aspx?Site=Post-traumatic-stress-disorder&URL
http://www.nhs.uk/Pages/PrintPage.aspx?Site=Post-traumatic-stress-disorder&URL
http://www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-stress.../Introduction.aspx
http://www.nspcc.org.uk/
http://www.gov.ns.ca/pps/publications/ca_manual/ProsecutionPolicies/ODARA RISK ASSESSMENTS IN SPOUSALPARTNER CASES ALL.pdf
http://www.gov.ns.ca/pps/publications/ca_manual/ProsecutionPolicies/ODARA RISK ASSESSMENTS IN SPOUSALPARTNER CASES ALL.pdf
http://www.gov.ns.ca/pps/publications/ca_manual/ProsecutionPolicies/ODARA RISK ASSESSMENTS IN SPOUSALPARTNER CASES ALL.pdf
http://www.respect.uk.net/
http://www.rcpsych.ac.uk/.../problems/ptsd/posttraumaticstressdisorder.aspx
http://www.rcpsych.ac.uk/.../problems/ptsd/posttraumaticstressdisorder.aspx
http://www.seemescotland.org.uk/getinvolved/takeaction/what-you-can-do
http://www.Violences.fr
http://www.vaw.umn.edu/documents/bwjp/policev/policev.html#id430171
http://www.vaw.umn.edu/documents/bwjp/policev/policev.html#id430171
http://www.womensaid.org.uk/
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100280001&sectionTitle=Education+Toolkit
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100280001&sectionTitle=Education+Toolkit
http://www.vaw.umn.edu/documents/bwjp/policev/policev.html#id430171




Η έκδοση αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη του 
προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα 
αυτής της έκδοσης είναι η αποκλειστική ευθύνη  του Ευρωπαϊκού  
Οργανισμού Ψυχικής Υγείας(Ε.Ο.Ψ.Υ.)  και των Εταίρων του έργου και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ότι  αντανακλούν τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ψυχικής Υγείας(Ε.Ο.Ψ.Υ.)  είναι μια διεθνείς μη 
κερδοσκοπική  οργάνωση   που ιδρύθηκε το 1985 αναγνωρισμένο  κάτω από το 
Βελγικό Δίκαιο.
Η Ε.Ο.Ψ.Υ επιδιώκει την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας  την  πρόληψη των  
προβλημάτων ψυχικής υγείας ,την  βελτίωση της περίθαλψης , συνηγορώντας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  Η  Ε.Ο.Ψ.Υ. 
αντιπροσωπεύει  Συνδέσμους και Οργανώσεις  άτομα δραστήρια στο τομέα ψυχικής 
υγείας και ευεξίας στη Ευρώπη, περιλαμβανομένων  και  (πρώην) χρηστών  των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών πολλών ειδικοτήτων.

Δια μέσου των δράσεων και προγραμμάτων της η  Ε.Ο.Ψ.Υ  παίζει σημαντικό ρόλο 
στην καταπολέμηση των ταμπού, του στίγματος και της προκατάληψης που σχετίζεται 
με την ψυχική ασθένεια, παράλληλα  αγωνίζεται  για την κοινωνική ένταξη όλων των 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
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