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Γενικά: Η συντροφική βία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα πρόβληµα δηµόσιας 

υγείας που έχει συνδεθεί µε τραυµατισµούς καθώς και µε ένα ευρύ πεδίο διανοητικών και σωµατικών 

προβληµάτων υγείας. Παρόλο που οι αιτίες της έχουν απασχολήσει τους κοινωνικούς επιστήµονες 

για πολλές δεκαετίες, στην Ελλάδα η συντροφική βία δεν έχει τύχει συστηµατικής διερεύνησης. Ο 

σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος µέσω 

της αναγνώρισης παραγόντων που σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισής του. Μεθοδολογία: 

Μια µελέτη επιπολασµού πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 465 ανδρών και γυναικών, ηλικίας 18-65 

ετών, κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου. Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο δοκιµάστηκε πιλοτικά σε 

50 άτοµα, εξέτασε τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων, τη συχνότητα 

υποδοχής και άσκησης των τριών µορφών συντροφικής βίας (Σωµατική, Σεξουαλική, 

Ψυχολογική/Συναισθηµατική), την ύπαρξη παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας και το 

επίπεδο αυτοεκτίµησης. Αποτελέσµατα: Η υποδοχή και η άσκηση σωµατικής βίας αναφέρθηκε από 

121 (26%) και 115 άτοµα (24.7%) αντίστοιχα, η σεξουαλική βία από 281 (60.4%) και 255 άτοµα 

(54.8%) και η ψυχολογική/συναισθηµατική βία από 429 (92.3%) και 418 άτοµα (89.9%). 

Σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα εντοπίστηκε στην άσκηση της σεξουαλικής βίας και στην 

υποδοχή της ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας (p=0.000). Η χαµηλή αυτοεκτίµηση βρέθηκε να 

σχετίζεται σηµαντικά (p<0.05) µε την σωµατική και την ψυχολογική/συναισθηµατική βία, ενώ 

ισχυρή συσχέτιση (p<0.01) προέκυψε και µεταξύ της ύπαρξης παιδικών εµπειριών κακοποίησης και 

της υποδοχής και της άσκησης όλων σχεδόν των µορφών συντροφικής βίας. Τέλος, ορισµένα από τα 

κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά που βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 

συγκεκριµένων µορφών συντροφικής βίας ήταν το φύλο και τα έτη συµβίωσης. Συµπεράσµατα: Οι 

άνδρες δέχονται συντροφική βία σε εξίσου υψηλά επίπεδα µε αυτά των γυναικών γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες δεν είναι πλέον τα µοναδικά θύµατα της συντροφικής βίας. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα που συνδέουν τη χαµηλή αυτοεκτίµηση και το ιστορικό 

κακοποίησης µε αυξηµένο κίνδυνο συντροφικής βίας, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην 

όποια προσπάθεια πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα είναι 

απαραίτητη για την επιβεβαίωσή των παραπάνω.   

 

Λέξεις κλειδιά: Συντροφική βία, Σωµατική βία, Σεξουαλική βία, Ψυχολογική/συναισθηµατική βία, 

αυτοεκτίµηση, ιστορικό κακοποίησης 
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Abstract 
 
Title: Using self esteem towards a better understanding of intimate partner 

violence (IPV) 

by: Papadakaki Maria 

Supervisors:  1. C. Lionis 

 2. J. Chliaoutakis 

 3. E. Petridou 

Date:                              March 2006 

 

 
Background:  Intimate Partner Violence (IPV) is increasingly being recognised as a public health 

problem which has been associated with injuries and a wide range of other mental and physical 

health problems. Although IPV is a widely studied subject, it seems to be still neglected in 

Greece. The objective of this paper is to gain a better understanding of the magnitude of the 

problem in Greece and explore factors associated with increased risk for IPV occurrence. 

Methods: A cross-sectional study was undertaken among 465 men and women, aged 18-65, 

residents of Heraklion. A questionnaire, which was culturally adopted and pilot tested with 50 

individuals, and contained 3 three sections and 39 items was used for the purpose of this study. It 

examined the socio-demographic characteristics of the participants, the rate of IPV victimization 

and IPV perpetration (Physical, Sexual, Psychological/emotional), the experience of family 

during childhood and the level of the participants� self esteem. Results: The prevalence of 

physical violence victimization and perpetration was found 26% and 24.7% respectively, the 

corresponding percentages for sexual violence was 60.4% and 54.8%, and for 

psychological/emotional violence 92.3% and 89.9%. Men and women were found to differ 

significantly in sexual violence perpetration as well as in psychological/emotional violence 

victimization (p=0.000). Self esteem was found to be significantly associated with physical and 

psychological/emotional violence (p<0.05), while experience of abuse during childhood was 

related to almost all forms of IPV victimization and perpetration and this finding was statistically 

significant (p<0.01). Finally, gender and years of cohabitation were some socio-demographic 

characteristics that were found to increase the risk of specific forms of IPV (p<0.001 & p<0.05). 

Conclusions: Men and women are almost equally affected, meaning that women are no more 

the only IPV victims. This conclusion, along with the findings indicating low self esteem and 

violent background as having a significant impact on IPV, should be taken into account in every 

attempt aiming at preventing or ameliorating the problem. However, further research is needed 

to confirm all the above.     

 
 
Key words: Intimate Partner Violence (IPV), physical violence, sexual violence, 

psychological/emotional violence, self esteem, childhood violent experience 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συντροφική βία εµφανίζεται σε όλες τις πολιτισµικές και ταξικές οµάδες και δεν κάνει 

διακρίσεις σε σχέση µε τη χώρα, το µορφωτικό επίπεδο, το ύψος του εισοδήµατος, την 

εθνικότητα και την ηλικία (Krug et al., 2002; Χατζηφωτίου, 2005). Είναι κοινή παραδοχή 

ότι αποτελεί µορφή καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ίσως από τις σοβαρότερες, 

καθώς διαπράττεται από ανθρώπους εµπιστοσύνης και όχι από αγνώστους (YMCA, 2000). 

Είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει πολύ συχνά αλλά κοινοποιείται πολύ σπάνια. Συχνά 

συµβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών και θεωρείται �ιδιωτική υπόθεση�. 

Παρόλο που και οι γυναίκες µπορεί να είναι βίαιες στις σχέσεις τους µε τους άνδρες, και η 

βία βρίσκεται επίσης πολλές φορές και σε συντρόφους του ίδιου φύλου, το µεγαλύτερο 

µέρος της βίας στο ζευγάρι το υφίστανται οι γυναίκες στα χέρια των ανδρών. Η κακοποίηση 

των γυναικών από τους συντρόφους τους έχει λάβει διαστάσεις παγκόσµιας επιδηµίας 

(YMCA, 2000). Οι προεκτάσεις και οι επιπτώσεις του φαινοµένου είναι πολυδιάστατες, 

αφού απειλείται η σωµατική, η συναισθηµατική, η ψυχική, η διανοητική και η οικονοµική 

ασφάλεια των θυµάτων και υπονοµεύεται άµεσα, και πολλές φορές ανεπανόρθωτα, η 

αυτοεκτίµηση και η εικόνα που τα ίδια έχουν για τον εαυτό τους (Campell & Dienemann, 

2001). Σύµφωνα µε έρευνα που χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γυναίκες 

ηλικίας 15-44 ετών σε όλη την Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, 

διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να τραυµατιστούν ή να πεθάνουν κακοποιηµένες από 

συντρόφους και συζύγους παρά να χάσουν τη ζωή τους από καρκίνο ή τροχαία ατυχήµατα 

(Murray, 2002). Άλλες ευρωπαϊκές έρευνες αποκαλύπτουν ότι 1 στις 5 γυναίκες έχει 

κακοποιηθεί κάποια στιγµή της ζωής της ψυχολογικά, σωµατικά ή σεξουαλικά από το 

σύζυγο ή τον σύντροφό της (ΚΕΘΙ, 1999). Επιπλέον, σύµφωνα µε ευρωπαϊκές στατιστικές 1 

στις 5 γυναίκες έχει πέσει θύµα ξυλοδαρµού τουλάχιστον µία φορά στη ζωή της από το 

σύζυγο ή το σύντροφό της και 1 στις 2 δολοφονηµένες γυναίκες κάθε χρόνο σκοτώνεται από 

τον νυν ή τον πρώην σύντροφό της (Ευρωβαρόµετρο, 1999). Άλλες εκτιµήσεις αναφέρουν 

ότι το 1/3 των γυναικών που φτάνουν στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκοµείων είναι 

θύµατα ενδο-οικογενειακής βίας (Αρτινοπούλου και Μαγγανάς, 1996) ενώ η Unicef 

προβλέπει ότι µέχρι και οι µισές γυναίκες παγκοσµίως έχουν βιώσει σωµατική κακοποίηση 

στα χέρια των συντρόφων τους (Unicef, 2001). 

  Παρά τις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόµενο παγκοσµίως, στην 

Ελλάδα µέχρι και το 1995 δεν είχε γίνει καµία επιστηµονική έρευνα για τις µορφές βίας 

κατά των γυναικών σε κανένα τοµέα. Με εξαίρεση µερικών πολύ ενδιαφερουσών αλλά και 

αναχρονιστικών πια µελετών που αφορούσαν σε θέµατα κατανοµής της δύναµης και 

συζυγικής ικανοποίησης στην ελληνική οικογένεια (Safilios-Rothchild, 1967), δεν υπήρχε 
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καµία άλλη εµπειρική έρευνα για το θέµα της συντροφικής βίας και τις κοινωνικές του 

προεκτάσεις. Οι πληροφορίες που µέχρι πρόσφατα υπήρχαν αφορούσαν συνήθως µόνον  

γυναίκες που επισκέπτονταν κάποιες αρµόδιες υπηρεσίες για να δηλώνουν την περίπτωσή 

τους (Γραµµή SOS) ή περιπτωσιολογικές µελέτες (Chatzifotiou, 2001, 2003; Spinellis, 

1986) και περιελάµβαναν από απειλές βίας έως ξυλοδαρµούς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

αρκετές ερευνητικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και έφεραν στο φως ενδιαφέροντα 

ευρήµατα για το πρόβληµα της ενδο-οικογενειακής βίας και στη χώρα µας (Antonopoulou, 

1999; Chatzifotiou, 1999, 2001, 2003; Chatzifotiou et al., 2002; Petridou et al., 2002; 

Tzamalouka et al., 2006; Αρτινοπούλου, 2003; Κανδυλάκη, 2001; Πενταράκη, 2003; 

Τζαµαλούκα και συν. 2006; Τσιγγρής, 1993, 1996). Εκτιµήσεις αναφέρουν ότι στην Ελλάδα 

83% των γυναικών υποφέρει από κάποια µορφή ενδοοικογενειακής βίας, είτε ψυχολογικής 

είτε φυσικής και ότι 16% από τις γυναίκες αυτές έχει υποστεί ψυχολογική, φυσική και 

σεξουαλική βία ταυτόχρονα (Αναφορά Ελληνικής Επιµελητείας, 2002). Επίσης πρόσφατες 

εκτιµήσεις από έρευνα σε εθνική κλίµακα που πραγµατοποιήθηκε από το ΚΕΘΙ σε 

συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αναφέρουν ότι το 3.6% των Ελληνίδων γυναικών δηλώνουν 

θύµατα σωµατικής βίας από τους συντρόφους τους, το 56% έχουν υποστεί ψυχολογική και 

λεκτική βία και το 3.5% έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής 

κακοποίησης στη ζωή τους (Αρτινοπούλου, 2003).   

 

 

 

2. Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ  

 

2.1 Ορισµοί και εννοιολογικές προσεγγίσεις 

 

Υπάρχουν διάφοροι όροι που έχουν χρησιµοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για την 

περιγραφή και διαπραγµάτευση του θέµατος της βίας στην οικογένεια. Ο πιο κοινός όρος 

είναι «ενδο-οικογενειακή βία» (Family violence, Domestic violence) που χρησιµοποιείται 

από το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, από τις 

Γενικές Γραµµατείες Ισότητας των διαφόρων χωρών, από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για θέµατα γυναικών και ισότητας και από µεγάλες διεθνείς εθελοντικές 

οργανώσεις που ασχολούνται µε το θέµα. Ο όρος «ενδο-οικογενειακή βία» περιλαµβάνει 

αρκετές διαφορετικές ενότητες όπως π.χ. την κακοποίηση του παιδιού, την κακοποίηση των 

συντρόφων και την κακοποίηση των ηλικιωµένων ατόµων. Αποτελεί ένα επαναλαµβανόµενο 

σχήµα από συµπεριφορές των οποίων κοινή συνισταµένη αποτελεί η προσπάθεια ενός 
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προσώπου να επιβάλλει τη δύναµή του και να διατηρήσει τον έλεγχό του πάνω σ� ένα άλλο 

πρόσωπο. Οι κύριες κατηγορίες της ενδο-οικογενειακής βίας συνήθως θεωρούνται η 

σωµατική, η σεξουαλική και η ψυχολογική. Αλλά αυτή η κατηγοριοποίηση είναι αρκετά 

γενική και υπάρχουν ατελείωτες διαφοροποιήσεις µέσα σε κάθε κατηγορία (Αρτινοπούλου, 

2000). Η συντριπτική πλειονότητα των θυµάτων ενδο-οικογενειακής βίας, όπως δείχνουν 

διάφορες έρευνες, είναι γυναίκες και παιδιά, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχουν και άνδρες που κακοποιούνται. Η παρούσα µελέτη πραγµατεύεται έναν τύπο 

ενδο-οικογενειακής βίας, αυτόν που αφορά στην βίαιη συµπεριφορά µεταξύ των συντρόφων 

και αναγνωρίζει την κατηγοριοποίηση σε σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική που 

διακρίνει όλες τις ενότητες της ενδο-οικογενειακής βίας. Ειδικότερα, ο όρος «Συντροφική 

Βία» περιγράφει τη σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βλάβη από έναν νυν ή πρώην 

σύντροφο ή σύζυγο (Tjaden & Thoennes, 2000). Στην προκειµένη περίπτωση προτιµάται ο 

όρος «συντροφική βία» έναντι άλλων όρων που έχουν εναλλακτικά χρησιµοποιηθεί όπως 

«συζυγική βία» ή «συζυγική κακοποίηση» ή «κακοποίηση της γυναίκας» καθώς οι όροι αυτοί 

περιορίζουν το φαινόµενο στα έγγαµα ζευγάρια αποκλείοντας τα ζευγάρια που συµβιώνουν ή 

επικεντρώνονται στη γυναίκα αποκλείοντας τις περιπτώσεις στις οποίες θύµα της βίας στη 

σχέση είναι ο άνδρας. Αυτός ο τύπος βίας µπορεί επίσης να συµβεί µεταξύ ετεροφυλόφιλων 

ή οµοφυλόφιλων ζευγαριών και δεν απαιτεί σεξουαλική σχέση. Η συντροφική βία µπορεί να 

ποικίλλει ως προς τη συχνότητα και τη σοβαρότητα. Μπορεί να κυµαίνεται από ένα 

χτύπηµα που ίσως επηρεάσει το θύµα ίσως και όχι, ή να έχει τη µορφή χρόνιου και άγριου 

ξυλοδαρµού (Tjaden & Thoennes, 2000). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει τη 

συντροφική βία (Intimate Partner Violence) ως οποιαδήποτε συµπεριφορά στα πλαίσια µιας 

στενής σχέσης, η οποία προκαλεί σωµατική, ψυχολογική ή σεξουαλική βλάβη σε αυτούς που 

διατηρούν τη σχέση (Krug et al., 2002). Σύµφωνα µε τις συστάσεις που κατά καιρούς 

εκδίδει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ειδικών Λοιµώξεων των ΗΠΑ τέτοια 

συµπεριφορά περιλαµβάνει (Saltzman et al. 1999, 2002): α) τη σωµατική βία που αποτελεί την 

ηθεληµένη χρήση σωµατικής δύναµης µε την προοπτική να προκληθεί θάνατος, αναπηρία, 

τραυµατισµός, ή βλάβη. Η σωµατική βία συνίσταται, αλλά δεν περιορίζεται, στο 

γρατζούνισµα, το σφίξιµο, το σπρώξιµο, την ρίψη, το άρπαγµα, το χτύπηµα, τον πνιγµό, το 

ταρακούνηµα, το χαστούκισµα, το γρονθοκόπηµα, το κάψιµο, τη χρήση όπλου και τη 

χρήση εµποδίων ή χρήση του σώµατος, του µεγέθους ή της δύναµης ενάντια σε ένα άλλο 

άτοµο β) τη σεξουαλική βία που διαιρείται σε τρεις κατηγορίες: 1) χρήση σωµατικής δύναµης 

µε στόχο τον εξαναγκασµό ενός ατόµου να εµπλακεί σε µια σεξουαλική πράξη παρά τη 

θέλησή του, ανεξαρτήτως αν η πράξη ολοκληρώνεται, 2) επιχειρηθείσα ή ολοκληρωµένη 

σεξουαλική πράξη που περιλαµβάνει ένα άτοµο ανήµπορο να καταλάβει τη φύση ή τις 

συνθήκες της πράξης, να περιορίσει τη συµµετοχή του ή να εκφράσει την απροθυµία του να 
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εµπλακεί σε µια σεξουαλική πράξη π.χ. λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ή λόγω της επίδρασης 

αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών, ή λόγω εκφοβισµού και πίεσης, 3) καταχρηστική σεξουαλική 

επαφή γ) την ψυχολογική/συναισθηµατική βία που περιλαµβάνει τραύµα που έχει προκληθεί στο 

θύµα από πράξεις, απειλές πράξεων ή τακτικές εξαναγκασµού. Η 

ψυχολογική/συναισθηµατική κακοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε 

αυτά, τον εξευτελισµό του θύµατος, τον έλεγχο αυτών που το θύµα µπορεί ή δε µπορεί να 

κάνει, την απόκρυψη πληροφοριών από το θύµα, τις ενέργειες που έχουν στόχο να κάνουν το 

θύµα να αισθανθεί υποτιµηµένο ή αµήχανο, την αποµόνωση του θύµατος από φίλους και 

οικογένεια, την άρνηση της πρόσβασης του θύµατος σε χρήµατα ή άλλους βασικούς 

πόρους. Θεωρείται ψυχολογική/συναισθηµατική βία όταν έχει προηγηθεί σωµατική ή 

σεξουαλική βία ή απειλές σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.  

 

 

2.2 ∆ιεθνής ανασκόπηση του φαινοµένου 

 

Οι εκτιµήσεις του επιπολασµού της συντροφικής βίας ποικίλλουν από κοινωνία σε κοινωνία 

λόγω των διαφορετικών πολιτισµικών και κοινωνικών προτύπων και των διαφορετικών 

ορισµών της συντροφικής βίας που υιοθετούνται κατά περίπτωση. Τα πιο σηµαντικά 

επιδηµιολογικά ευρήµατα για τη συντροφική βία προέρχονται από τις ΗΠΑ και αφορούν 

στις δύο τελευταίες δεκαετίες, ενώ σε άλλα µέρη του κόσµου υπάρχει ανάγκη καλύτερης και 

πιο συστηµατικής προσέγγισης του φαινοµένου.  

Έρευνες για τη συντροφική βία που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ σε κρατικό επίπεδο, 

εκτιµούν τον επιπολασµό της συντροφικής βίας για όλη τη διάρκεια της ζωής να κυµαίνεται 

µεταξύ 15.6% και 30% για τις γυναίκες και µεταξύ 13% και 16% για τους άνδρες (Bensley 

et al., 2000; Buehler et al., 1998; Coker et al., 2000). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που 

προέκυψαν από εθνικές µελέτες, µέσα σε χρονικό διάστηµα µερικών ετών αυξήθηκε 

δραµατικά ο αριθµός των γυναικών και ανδρών που ετησίως πέφτουν θύµατα συντροφικής 

βίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, κατά το 1992-1993 περισσότερες από ένα εκατοµµύριο 

γυναίκες και σχεδόν 150.000 άνδρες έπεσαν θύµατα συντροφικής βίας (Bachman & 

Saltzman, 1995) ενώ µερικά χρόνια αργότερα οι γυναίκες ανέρχονταν σε 1.5 εκατοµµύριο 

και οι άνδρες σε 800.000 (Tjaden & Thoennes, 2000). Από σχετική δηµοσκόπηση του 

1997 σε εθνικώς αντιπροσωπευτικό δείγµα βρέθηκε 22% των γυναικών και 8% των ανδρών 

να έχουν δεχτεί σωµατική κακοποίηση από σύντροφο (Bureau of Justice Statistics, 1997). 

Παρόµοια είναι και η εικόνα που προκύπτει από πιο πρόσφατες µελέτες, όπου 26% των 

γυναικών και 8% των ανδρών (Tjaden et al., 1999) και αντίστοιχα 35% των γυναικών 

(Plichta & Falik, 2001) βρέθηκαν να έχουν εµπειρία συντροφικής βίας κάποια στιγµή στη 
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ζωή τους. Πρόσφατη µελέτη σε ισπανόφωνο πληθυσµό των ΗΠΑ έδειξε 10.9% των 

γυναικών να έχει δεχθεί συντροφική βία κατά την τρέχουσα συντροφική τους σχέση (Chen 

et al., 2005). 

Μελέτες σε άλλα µέρη του κόσµου παρουσιάζουν ανάλογα ή και µεγαλύτερα 

ποσοστά συντροφικής βίας. Σε 48 πληθυσµιακές µελέτες ανά τον κόσµο, µεταξύ 10% και 

69% των γυναικών ανέφεραν ότι δέχτηκαν σωµατική επίθεση από το σύντροφό τους κάποια 

στιγµή στη ζωή τους (Krug et al., 2002). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας εκτίµησε ότι 

περισσότερες από 40% των ενήλικων γυναικών στην Αιθιοπία, την Κένυα και την Ουγκάντα 

είχαν δεχτεί επίθεση από το σύντροφό τους κάποια στιγµή στη ζωή τους, το αντίστοιχο 

ποσοστό των γυναικών στην Αίγυπτο και τη Νιγηρία ήταν 30%, στη Νότια Αφρική 22% και 

στη Ζιµπάµπουε 17% (Jewkes et al., 2001). Αντίστοιχες εκτιµήσεις για την Ασία και τον 

Ειρηνικό δείχνουν τον επιπολασµό της συντροφικής βίας να αγγίζει τα 60% στην Τουρκία, 

τα 40% στην Ινδία και την Κορέα, το 20% στην Ταιλάνδη και όχι λιγότερο από 77% στην 

Ιαπωνία (Yoshihama & Sorenson, 1994; WHO, 2001). Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ο 

επιπολασµός της συντροφικής βίας για όλη τη διάρκεια της ζωής ήταν 29% (Mazza  et al., 

2001).  

Στην Ευρώπη οι µελέτες για τη συντροφική βία είναι λίγες. Σύµφωνα µε σποραδικές 

µελέτες, στη Βρετανία ο επιπολασµός της συντροφικής βίας για όλη τη διάρκεια της ζωής 

ήταν 23% για τις γυναίκες και 15% για τους άνδρες (Mirreeles- Black, 1996), στην 

Ολλανδία 26.2% για τις γυναίκες (Romkens, 1997), στην Ελβετία 20.7% επίσης για τις 

γυναίκες (Gillioz, de Puy, & Ducret, 1997), και στη Νορβηγία 18% (Jaspard et al., 2000). 

Στην Ιρλανδία 18% των γυναικών είχε εµπειρία σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους, 

ενώ στη Φιλανδία και τη Σουηδία οι εκτιµήσεις είναι ακόµη µεγαλύτερες µε µια στις δύο 

γυναίκες να κινδυνεύει από συντροφική βία (Heiskanen & Piispa, 1998; Lundgren & 

Westerstrand, 2002).  

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα περιστατικά συντροφικής βίας δεν 

δηλώνονται στην αστυνοµία. Οι καταγραφές αφορούν περίπου 20% των βιασµών και 

σεξουαλικών επιθέσεων από σύντροφο, 25% των σωµατικών επιθέσεων και 50% των 

καταδιώξεων που δέχονται γυναίκες από το σύντροφό τους. Αντίστοιχα, τα περιστατικά 

συντροφικής βίας που δηλώνονται µε θύµατα άνδρες είναι πολύ λιγότερα (Tjaden & 

Thoennes 2000). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν θεωρούνται ότι 

αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος, το οποίο ενδέχεται να είναι 

κατά πολύ µεγαλύτερο (Home Office, 2003). 
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2.3 Θεωρητική προσέγγιση του φαινοµένου 

 

∆εν υπάρχει ένας µεµονωµένος παράγοντας που να µπορεί να εξηγήσει γιατί κάποια άτοµα 

συµπεριφέρονται βίαια προς άλλα άτοµα ή γιατί η βία εµφανίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό σε 

ορισµένες κοινωνίες σε σύγκριση µε κάποιες άλλες. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές της ενδο-

οικογενειακής βίας συχνά υιοθετούν την οικολογική προσέγγιση στην προσπάθειά τους να 

ερµηνεύσουν τη συντροφική βία και να κατανοήσουν την προέλευσή της (Belsky, 1980; 

Bronfenbrenner, 1977; Carlson, 1984; Ellsberg et al., 2000; Flake, 2005; Heise, 1998; 

Jewkes et al.2002). Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο που καλείται «οικολογικό µοντέλο» 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Garbarino & Crouter, 

1978) και αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές θεωρίες για την κατανόηση της 

πολυδιάστατης φύσης της βίας. Το οικολογικό µοντέλο αρχικά χρησιµοποιήθηκε στην 

παιδική κακοποίηση (Garbarino & Crouter, 1978) και σταδιακά στη νεανική βία (Tolan & 

Guerra, 1994) ενώ πρόσφατα οι ερευνητές το χρησιµοποίησαν για την κατανόηση της 

συντροφικής βίας (Chaulk & King, 1998; Heise, 1998) και της κακοποίησης των 

ηλικιωµένων (Schiamberg & Gans, 1999). Το µοντέλο αυτό θεωρεί τη συντροφική βία ως 

το προϊόν των πολλαπλών επιδράσεων που δέχεται η συµπεριφορά σε διαφορετικά επίπεδα 

του κοινωνικού περιβάλλοντος όπως το ατοµικό, το επίπεδο των προσωπικών σχέσεων, το 

επίπεδο της κοινότητας και το κοινωνικο-πολιτισµικό επίπεδο.  

Το πρώτο επίπεδο διερευνά τους βιολογικούς, τους δηµογραφικούς και άλλους 

προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι υπάρχουν και χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά ενός 

ατόµου. Εστιάζει στις στάσεις, τις αξίες και τον προσωπικό πλούτο που µεταφέρει ο κάθε 

σύντροφος στη σχέση που διατηρεί µε τον άλλο (Carlson, 1984). Σε γενικές γραµµές, 

µπορεί να υποστηριχθεί ότι το συγκεκριµένο επίπεδο του οικολογικού µοντέλου εστιάζει 

στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου που αυξάνουν την πιθανότητα υποδοχής ή 

άσκησης βίας εκ µέρους του.  

Το δεύτερο επίπεδο του οικολογικού µοντέλου αναφέρεται στο άµεσο πλαίσιο στο 

οποίο λαµβάνει χώρα η κακοποίηση, δηλαδή στις στενές κοινωνικές σχέσεις όπως είναι οι 

σχέσεις µε τους συντρόφους ή τα µέλη της οικογένειας, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο για 

υποδοχή ή άσκηση βίας. Πολλοί συγγραφείς έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι το δυτικό 

µοντέλο οικογένειας από τη φύση του τείνει να αποτελεί ένα θεσµό που ευνοεί τη βία. 

Παρόλο που κοινωνιολόγοι από το 1950 και έπειτα θεωρούσαν την οικογένεια ως ένα χώρο 

ιδανικό για ανατροφή και ασφάλεια, αργότερα άλλοι ερευνητές (Straus & Hotaling, 1979) 

υποστήριξαν ότι οι ίδιοι παράγοντες που καθιστούσαν την οικογένεια ένα ζεστό, 

υποστηρικτικό και προστατευτικό περιβάλλον για τα µέλη της, έχουν γίνει ταυτόχρονα και 

επικίνδυνοι. Ίσως ο µεγαλύτερος κίνδυνος να αφορά στην ιδιωτικότητα που χαρακτηρίζει το 
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θεσµό της οικογένειας, ιδιαίτερα στην µοντέρνα, πυρηνική µορφή της, η οποία την 

προστατεύει, µε αποτέλεσµα οι κανόνες της ευρύτερης κοινωνίας να παραβιάζονται µέσα σε 

αυτή χωρίς ανάλογη τιµωρία, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη που υποστηρίζει ότι όταν η 

ιδιωτικότητα είναι υψηλή ο κοινωνικός έλεγχος είναι χαµηλός (Gelles, 1983).   

Το τρίτο επίπεδο του οικολογικού µοντέλου εξετάζει το περιβάλλον της κοινότητας 

στο οποίο υπάρχουν οι κοινωνικές σχέσεις (π.χ. σχολεία, χώροι εργασίας, γειτονιές και 

κοινωνικά δίκτυα) και αναζητά να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά αυτών των περιβαλλόντων 

που συνδέονται µε την υποδοχή ή την άσκηση συντροφικής βίας. Το υψηλό επίπεδο 

κινητικότητας (συχνές µετακοµίσεις), η κοινωνική αποµόνωση του ατόµου (π.χ. η γυναίκα δε 

γνωρίζει τους γείτονές, δεν έχει κοινωνικές συναναστροφές ή δεν ασχολείται µε την τοπική 

κοινωνία), η ανάµειξη σε παράνοµες οργανώσεις ενός εκ των δύο συντρόφων και η ελάχιστη 

θεσµική στήριξη (π.χ. στο άτοµο που δέχεται τη βία) είναι παραδείγµατα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί µε τη συντροφική βία.  

Το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο του οικολογικού µοντέλου εξετάζει ευρύτερους 

κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα της συντροφικής βίας. Εδώ 

περιλαµβάνονται οι παράγοντες εκείνοι που δηµιουργούν ένα αποδεκτό κλίµα για τη βία, 

εκείνοι που µειώνουν τις αναστολές κατά της βίας, και εκείνοι που δηµιουργούν και 

διατηρούν κενά ή εντάσεις ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες της κοινωνίας. Στο επίπεδο 

αυτό υπάρχουν οι κυρίαρχες πολιτισµικές αντιλήψεις που επικρατούν ευρέως στην κοινωνία. 

Περιλαµβάνει νόµους, κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές και πολιτισµικές νόρµες που 

ευνοούν την επιθετική συµπεριφορά και τη συντροφική βία.  

Μέσω του συνδυασµού των παραγόντων κινδύνου στα διαφορετικά επίπεδα και 

µέσω διαπολιτισµικών συγκρίσεων, το οικολογικό µοντέλο συµβάλει στην κατανόηση της 

συντροφικής βίας αφενός εξηγώντας γιατί κάποιες κοινωνίες και κάποια άτοµα είναι πιο βίαια 

από κάποια άλλα και αφετέρου γιατί οι γυναίκες είναι τόσο συστηµατικά τα θύµατα της 

συντροφικής βίας (Heise, 1998). Έχει επίσης αποδειχθεί χρήσιµο στην κατανόηση της 

σηµασίας που οι γυναίκες αποδίδουν στις βίαιες σχέσεις και του τρόπου µε τον οποίο το 

υπάρχον πολιτισµικό πλαίσιο διαµορφώνει τη στρατηγική ανταπόκριση των γυναικών στη 

βία (Dutton, 1996). 

 

 

2.4 Συνέπειες της συντροφικής βίας 

 

Στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες σχεδόν 20% των χαµένων ετών υγιούς ζωής 

αποδίδεται στη συντροφική βία ενώ παγκοσµίως η απειλή της συντροφικής βίας στην υγεία 

των γυναικών µπορεί να συγκριθεί µε τη φυµατίωση, τον ιό HIV, τις καρδιαγγειακές νόσους, 
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τον καρκίνο, και µπορεί να θεωρηθεί τρεις φορές µεγαλύτερη από την επίδραση του 

πολέµου (Heise et al., 1994). Επιπλέον, τεράστιες είναι οι δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες 

που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της συντροφικής βίας στο σύστηµα υγείας της κάθε χώρας, 

στο δικαστικό σύστηµα και στο σύστηµα των κοινωνικών υπηρεσιών. Σηµαντικές είναι και οι 

απώλειες για τους εργοδότες όπως προκύπτουν από τις απουσίες και τη µειωµένη 

παραγωγικότητα των θυµάτων καθώς και οι απώλειες από τους χαµένους µισθούς των 

τροφίµων σε ιδρύµατα (Kerr & McLean, 1996; Klein, 2004). Πέρα όµως από τις δαπάνες 

στο ιατρικό και κοινωνικό σύστηµα και στο σύστηµα των κοινωνικών υπηρεσιών, η 

συντροφική βία περιλαµβάνει σοβαρές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες βλάβες στην 

υγεία του ατόµου και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών, ενώ µπορεί να έχει και 

θανάσιµες επιπτώσεις καταλήγοντας σε αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία (Abbott et al., 1995; 

Campbell, 2002; Miller et al., 1996). Οι πιο άµεσες συνέπειες στη σωµατική υγεία είναι οι 

τραυµατισµοί όπως ο οξύς και χρόνιος πόνος, κοψίµατα, καψίµατα, µελανώµατα, σπασµένα 

δόντια, σπασµένα κόκκαλα, µυικοί και σκελετικοί τραυµατισµοί, διασείσεις, διαστρέµµατα, 

βλάβες στα µάτια και τα αυτιά (Grisso et al., 1991; Mullerman et al., 1996; Varvaro & 

Lasko, 1993). Παράλληλα µε τις άµεσες σωµατικές κακώσεις, υπάρχουν και χρόνιες 

συνέπειες στο νευρολογικό, το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το µυικό, το ουροποιητικό 

και το αναπαραγωγικό σύστηµα όπως κολπικές εκκενώσεις, δυσπεψία, διάρροια ή 

δυσκοιλιότητα, στοµαχικά έλκη, σπαστική κολίτιδα, που φαίνεται να συνδέονται σε µεγάλο 

βαθµό µε το χρόνιο άγχος που δηµιουργείται στα θύµατα ως αποτέλεσµα της βίας 

(Cascardi et al., 1992; Coker et al., 2000; McCauley et al., 1996; Plichta & Falik, 2001).  

Επιπλέον, σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις που έχει η συντροφική βία στη σεξουαλική 

υγεία του θύµατος µε συµπτώµατα όπως ο ακαθόριστος πόνος στη λεκάνη, στα γεννητικά 

όργανα και στο στήθος, τα σοβαρά εµµηνορροϊκά προβλήµατα, οι µολύνσεις στο 

ουροποιητικό σύστηµα, ο κολπικός ή κωλικός πόνος, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 

νοσήµατα όπως HIV/AIDS και οι υστερεκτοµές (Coker et al., 2000; McFarlane et al., 

1996; Plichta & Abraham, 1996; Plichta & Falik, 2001). Όταν µάλιστα η συντροφική βία 

υφίσταται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως 

αποκόλληση του πλακούντα, αιµορραγία, ρήξη της µήτρας, πρόωρο τοκετό, αποβολές, 

µειωµένο βάρος γέννησης του νεογνού και γέννηση νεκρού εµβρύου (Cokkinides et al., 

1999; Dye et al., 1995; McFarlane et al., 1996; Purwar et al., 1999).  

Εξίσου σηµαντικές µπορεί να είναι οι συνέπειες της συντροφικής βίας στη 

διανοητική και ψυχική υγεία του θύµατος. Αυτές περιλαµβάνουν καταστάσεις όπως η 

κατάθλιψη, το µετατραυµατικό στρές (PTSD), το άγχος, τα προβλήµατα στον ύπνο και τη 

σίτιση, η αυτοκτονική συµπεριφορά, η αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών 

ουσιών, η αντικοινωνική συµπεριφορά, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, η ανικανότητα επίδειξης 
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εµπιστοσύνης στο αντίθετο φύλο και ο φόβος των συντροφικών σχέσεων (Coker et al., 2000; 

Coker et al. 2002; Campbell & Lewandowski, 1997; Hathaway et al., 2000; O�Leary, 1999; 

Oriel & Fleming, 1998; Silverman et al., 2001).  

Ανάµεσα στις αρνητικές συνέπειες της συντροφικής βίας εντάσσεται και η ανάπτυξη 

αρνητικών συµπεριφορών υγείας εκ µέρους των θυµάτων, οι οποίες µπορούν να θέσουν 

περαιτέρω κινδύνους για την υγεία τους. Χαρακτηριστικές συµπεριφορές που έχουν 

επανειληµµένα συνδεθεί µε τη συντροφική βία είναι η ανάµειξη σε διακινδυνευµένες 

σεξουαλικές συµπεριφορές (σεξ χωρίς προφυλάξεις, µειωµένη χρήση προφυλακτικού, 

πρώιµη έναρξη σεξουαλικών επαφών, επιλογή µη υγιών και πολλαπλών σεξουαλικών 

συντρόφων), η χρήση ή κατάχρηση βλαβερών ουσιών (τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά), η 

οδήγηση έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, οι ανθυγιεινές διατροφικές συµπεριφορές (δίαιτα, 

εµετούς, κατάχρηση διαιτητικών χαπιών) και η κατάχρηση των υπηρεσιών υγείας (Heise & 

Garcia-Moreno, 2002; Plichta 2004; Roberts et al., 2005; Silverman et al. 2001).  

Μεταξύ των άλλων, η συντροφική βία έχει συνδεθεί και µε σοβαρές συνέπειες στην 

κοινωνική ζωή των θυµάτων όπως η περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι τεντωµένες 

σχέσεις µε τους φροντιστές υγείας και τους εργοδότες και η αποµόνωση από κοινωνικά 

δίκτυα (Heise & Garcia-Moreno, 2002; Plichta 2004). 

Τέλος, συνέπειες υπάρχουν και για τα παιδιά των θυµάτων, τα οποία είναι πιθανόν να 

υποστούν τραύµατα κατά τη διάρκεια περιστατικών συντροφικής βίας µεταξύ των γονέων 

τους. Υπάρχουν εκτιµήσεις σύµφωνα µε τις οποίες, 59% των περιπτώσεων παιδικής 

κακοποίησης συνοδεύονται από παράλληλη βία προς τη µητέρα των παιδιών (McKibben et 

al., 1989) αλλά ακόµη κι όταν τα παιδιά δεν είναι τα άµεσα θύµατα, είναι πιθανόν να 

υποφέρουν σηµαντικά από την µαρτυρία της βίας µεταξύ των γονιών τους. Αυτό έχει 

τεκµηριωθεί µέσα από αρκετές µελέτες που αναφέρουν ότι η µαρτυρία ή η προσωπική 

εµπειρία σωµατικής ή σεξουαλικής κακοποίησης συνδέεται µε σωµατική, σεξουαλική και 

συναισθηµατική κακοποίηση κατά την ενήλικη ζωή (Diaz-Olavarrieta et al., 2001; Jewkes et 

al., 2002; Martin et al., 2002; Oriel & Fleming, 1998). 

 

 

2.5 Παράγοντες κινδύνου της συντροφικής βίας 

 

Παρόλο που η συντροφική βία υφίσταται στα περισσότερα µέρη του κόσµου, προκύπτει ότι 

σε ορισµένες κοινωνίες ήταν σχεδόν απούσα πριν από την βιοµηχανοποίηση (Counts et al., 

1992; Levinson, 1989). Σε πολλές χώρες µάλιστα η συχνότητα της συντροφικής βίας 

ποικίλει σηµαντικά µεταξύ γειτονικών περιοχών και συχνά οι τοπικές αυτές διαφορές είναι 

µεγαλύτερες από τις διαφορές µεταξύ των χωρών (Krug et al., 2002). Με αφορµή τις 
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έντονες αυτές τοπικές διαφορές στην εµφάνιση της συντροφικής βίας οι ερευνητές πρόσφατα 

άρχισαν να αναζητούν παράγοντες που µπορεί να επιδρούν στη συχνότητα εµφάνισής της. 

Άρχισαν δηλαδή να αναζητούν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε αυξηµένες 

πιθανότητες να εκδηλωθεί συντροφική βία. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και κάτω 

από την προοδευτική συµφωνία µεταξύ των ερευνητών ως προς την πολυδιάστατη 

προέλευση της συντροφικής βίας, η αναζήτηση των παραγόντων εστιάστηκε στο άτοµο, τη 

σχέση του µε το/τη σύντροφό του, την κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, σε προσωπικό επίπεδο, αυξηµένο 

κίνδυνο να εκδηλώσουν συντροφική βία έχουν οι νέοι, τα άγαµα ζευγάρια που συµβιώνουν, 

οι µειονότητες, οι κάτοικοι αστικών περιοχών, τα άτοµα που έχουν χαµηλό εισόδηµα, και 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και τα ζευγάρια µε εισοδηµατικές, εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές διαφορές (Mirrlees-Black & Byron, 1996; Pan et al., 1994; Stets & Straus, 

1989; Telch & Lindquist, 1984). Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι η προσωπική εµπειρία ή η 

µαρτυρία ενδο-οικογενειακής βίας σε άλλα µέλη της οικογένειας προέλευσης αυξάνει τις 

πιθανότητες άσκησης και υποδοχής συντροφικής βίας στην ενήλικη ζωή (Aldarondo & 

Sugarman, 1996; Dutton & Hart, 1992; Hotaling & Sugarman, 1986; Hotaling & 

Sugarman, 1990; Kalmuss, 1984; Sugarman & Hotaling, 1989). Εξίσου σηµαντικός 

κίνδυνος έχει βρεθεί να συνδέεται µε τη συµβίωση σε πρώιµη ηλικία, µε µια ποικιλία 

διανοητικών νόσων, µε την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τη νεανική επιθετικότητα, 

την καταδίκη για άλλη εγκληµατική συµπεριφορά, την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, τη 

µακροχρόνια ανεργία και τη µητρότητα σε νεαρή ηλικία (Moffit et al., 1996). Μεταξύ των 

άλλων και η εγκυµοσύνη µπορεί συχνά να αποτελέσει ένα παράγοντα κινδύνου για την 

εµφάνιση συντροφικής βίας, ως αποτέλεσµα παραγόντων όπως το άγχος της πατρότητας, οι 

επιπλέον ευθύνες και η ζήλια για το µωρό (Gielen et al., 1994). Πιο συγκεκριµένα, έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι άνδρες είναι βίαιοι όταν βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή 

ναρκωτικών ουσιών (Murphy et al., 1993; Straus et al., 1980) και ότι η βία µπορεί να 

προκληθεί από στρεσογόνους παράγοντες όπως η µαταίωση λόγω του κοινωνικού 

αποκλεισµού (ανεργία, ρατσισµό, φτώχια, χαµηλό εκπαιδευτικό επίτευγµα, ανεκπλήρωτες 

φιλοδοξίες)(Gelles, 1983). Έρευνες έχουν επίσης υπογραµµίσει τη σχέση της συντροφικής 

βίας µε ψυχιατρικά προβλήµατα όπως η αντικοινωνική προσωπικότητα, η κατάθλιψη και ο 

αλκοολισµός, καθώς και µε ενδοψυχικές και διαπροσωπικές δυσκολίες όπως ο έλεγχος του 

παρορµητισµού, η ανασφάλεια, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, η εκρηκτική προσωπικότητα και η 

ανεπάρκεια προσόντων (Arseneault et al., 2002; Bland & Orne, 1986; Caspi et al., 2002; 

Dixon & Browne, 2003; Dutton, 1999; Hotaling & Sugarman, 1986; Rosenbaum & 

O�Leary, 1981; Russel & Wells, 2000; Shelton & Liljequist, 2002; Simoneti, 2000). 

Ενδείξεις παράλληλα υπάρχουν και για την ύπαρξη αυξηµένων πιθανοτήτων συντροφικής 
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βίας σε άτοµα που έχουν κάποια αναπηρία, χωρίς όµως να υπάρχουν εµπειρικά στοιχεία 

που να ενισχύουν την άποψη ότι η ύπαρξη αναπηρίας αυξάνει τον κίνδυνο συντροφικής βίας 

(Tjaden & Thoennes, 2000).  

Στο επίπεδο της συντροφικής σχέσης, έχει υποστηριχθεί ότι η συντροφική βία είναι 

µια συµπεριφορά που µαθαίνεται ή ενισχύεται από το/τη σύντροφό. Σύµφωνα µε αυτή τη 

θεωρία της αµοιβαιότητας της βίας, ακόµη και ελάχιστη βία από την πλευρά των γυναικών 

έχει βρεθεί να αυξάνει την πιθανότητα σοβαρών επιθέσεων από τους συντρόφους τους (Feld 

& Straus, 1989). Άλλα χαρακτηριστικά της σχέσης που έχουν βρεθεί να σχετίζονται µε τη 

συντροφική βία είναι η ασυµφωνία, η έλλειψη συζυγικής ικανοποίησης και η συζυγική 

διαµάχη (Aldarondo & Sugarman, 1996; Black et al., 1999; Hotaling & Sugarman, 1986; 

Jewkes et al., 2001; Sugarman & Hotaling, 1989). Από την άλλη, έχει βρεθεί ότι η έγγαµη 

σχέση έχει µια κοινωνικοποιητική επίδραση στους άντρες καθώς οι άντρες σε άθικτους 

γάµους είναι λιγότερο πιθανό να αναµειχθούν σε βία γενικότερα (Hastings & Hamberger, 

1988). 

Στο επίπεδο της κοινότητας, µελέτες από διάφορες περιοχές δείχνουν ότι οι 

γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δέχονται συντροφική βία σε µεγαλύτερο βαθµό 

(Byrne et al., 1999; Ellsberg et al., 1999; Hoffman et al., 1994; Martin et al., 1999; Straus 

et al., 1986). Επίσης έχει βρεθεί ότι οι κοινωνίες µε τη µικρότερη συχνότητα συντροφικής 

βίας είναι αυτές που εφαρµόζουν κυρώσεις κατά αυτής καθώς και αυτές που παρέχουν στις 

κακοποιηµένες γυναίκες πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. καταφύγια, 

οικογενειακή στήριξη) (Counts et al., 1992).  

Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο έχει βρεθεί ότι η συντροφική βία συµβαίνει πιο συχνά 

σε κοινωνίες όπου οι άνδρες διατηρούν την οικονοµική δύναµη και την εξουσία στη λήψη 

των αποφάσεων του νοικοκυριού, σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση 

στο διαζύγιο, και εκεί όπου οι ενήλικες καθηµερινά χρησιµοποιούν τη βία για να λύσουν τις 

διαφορές τους (Levinson, 1989). Έχει παράλληλα βρεθεί ότι οι δοµικές ανισότητες ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες, οι αυστηρά καθορισµένοι ρόλοι των δύο φύλων, και οι 

αντιλήψεις που συνδέουν το ανδρικό φύλο µε την κυριαρχία, την τιµή και την επιθετικότητα, 

υπηρετούν στην αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης συντροφικής βίας (Heise, 1998).  

 

 

2.6 Η αυτοεκτίµηση ως παράγοντας κινδύνου 

 

Όλοι οι ορισµοί που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για την αυτοεκτίµηση στηρίζονται σε 

δύο κεντρικές έννοιες: της φιλαυτίας (θετικά συναισθήµατα για τον εαυτό) και της 

αυτοπεποίθησης (Buss, 1996). Σε ορισµένες µελέτες έχει γίνει διαχωρισµός ανάµεσα σε 
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διαφορετικές συστατικές κατηγορίες της αυτοεκτίµησης, αλλά η κεντρική ιδέα της 

χρησιµοποιείται συχνότερα για να αναφερθεί στη σφαιρική και τη συνολική εικόνα που έχει 

ένα άτοµο για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριµένα, η αυτοεκτίµηση αναφέρεται στην 

αποτίµηση του εαυτού δηλαδή στο κατά πόσο ένα άτοµο αγαπά ή αντιπαθεί τον εαυτό του ή 

στο βαθµό στον οποίο σκέφτεται θετικά ή αρνητικά γι� αυτόν (Baumeister, 1993, 1998). 

Εναλλακτικά, η αυτοεκτίµηση είναι ο βαθµός της αξίας, του σεβασµού και της αγάπης που 

ένα άτοµο τρέφει για τον εαυτό του ως ανθρώπινης ύπαρξης. Παρόλα αυτά, η αυτοεκτίµηση 

µπορεί να είναι σφαιρική (να αντικατοπτρίζει δηλαδή µια γενική αποτίµηση του εαυτού) ή 

ειδική (να αντικατοπτρίζει την αποτίµηση ενός δεδοµένου πεδίου του εαυτού όπως την 

ικανότητα στον ακαδηµαϊκό χώρο, τη σωµατική εµφάνιση, την αθλητική ικανότητα) 

(Pelham, 1995). Έχει σχετικά υποστηριχθεί ότι η σφαιρική έννοια της αυτοεκτίµησης 

προέρχεται από την αποτίµηση ή την επιτυχία σε χώρους που έχουν προσωπική σηµασία 

για το άτοµο. Όταν ένα άτοµο δεν αποβλέπει να έχει επιτυχία σε ένα συγκεκριµένο χώρο, η 

έλλειψη ικανότητας σε αυτόν δεν θα επηρεάσει την αυτοεκτίµησή του (Andrews, 1998; 

Harter, 1993). Επιπλέον, η αυτοεκτίµηση έχει δύο θεµελιώδη συστατικά: το επίπεδο (υψηλό 

ή χαµηλό) και τη σταθερότητα (σταθερή ή ασταθής). Σύµφωνα µε τα συστατικά αυτά, 

µελέτες έχουν υποστηρίξει την ύπαρξη οµάδων χαµηλής και σταθερής, χαµηλής και 

ασταθούς, υψηλής και σταθερής και υψηλής και ασταθούς αυτοεκτίµησης (Kernis et al., 

1989; Salmivalli et al., 1999; Tice, 1991).  

Η αυτοεκτίµηση έχει στο παρελθόν συνδεθεί µε το θετικό συναίσθηµα, το 

υποκειµενικό ευ ζην, και έχει αντίστροφα συσχετισθεί µε την κατάθλιψη, τη µοναχικότητα, 

το γενικευµένο άγχος και το άγχος του θανάτου (Brockner, 1984; Brown & Marshall, 2001; 

Diener & Diener, 1995; Greenberg et al., 1997; Tennen & Herzberger, 1987). Επιπλέον, η 

αυτοεκτίµηση έχει συσχετιστεί θετικά µε τον αυτοπροσδιορισµό, την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση καταστάσεων και τη δηµιουργία ικανοποιητικών κοινωνικών δεσµών (Bednar 

et al., 1989; Deci & Ryan, 1995; Leary & Baumeister, 2000). Οι ψυχολόγοι θεωρούν τη 

διατήρηση και την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης ως ένα πρωταρχικό κίνητρο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς (Baumeister, 1998; Brown & Dutton, 1995; Sedikides & Strube, 1997; 

Taylor & Brown, 1988) ενώ κάποιοι έχουν κατατάξει τη χαµηλή αυτοεκτίµηση «µεταξύ των 

ισχυρότερων προγνωστικών δεικτών των συναισθηµατικών και συµπεριφορικών 

προβληµάτων» (Leary et al., 1995).  

Ενώ όµως πολλά εµπειρικά ευρήµατα φαίνεται να υποστηρίζουν µια γενική ιδέα 

σύµφωνα µε την οποία η χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται µε όλα τα αρνητικά και τα 

ανεπιθύµητα και η υψηλή αυτοεκτίµηση καλλιεργεί το ευ ζην και την κοινωνικώς επιθυµητή 

συµπεριφορά, στην περίπτωση της επιθετικής συµπεριφοράς οι απόψεις είναι διχασµένες. 

Μια άποψη συνδέει τη βίαιη συµπεριφορά και την επιθετικότητα µε την υψηλή 
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αυτοεκτίµηση (Baumeister, 1997; Worchel, 1958), µια άλλη µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση 

(Toch, 1992), ενώ µια τρίτη δεν εντοπίζει καµία σχέση ανάµεσα στην επιθετική 

συµπεριφορά και την αυτοεκτίµηση (Papps & O� Carroll, 1998; Sugarman & Hotaling, 

1989). Παρόλα αυτά, η επιθετική και βίαιη συµπεριφορά για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

συνδεόταν σχεδόν αυταπόδεικτα µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση και όταν ακόµη βρέθηκαν 

αντίθετα εµπειρικά στοιχεία, ερµηνεύτηκαν µε τρόπο ώστε η επιφαινόµενη αυτοπεποίθηση 

να θεωρείται ότι επικαλύπτει µια κατά βάθος χαµηλή αυτοεκτίµηση που οδηγεί στην 

επιθετικότητα. Πιο πρόσφατες µελέτες έδειξαν την επιθετική και βίαιη συµπεριφορά να 

συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα αυτοεκτίµησης αναγνωρίζοντας ως κύριες αιτίες της 

επιθετικότητας τον «απειλούµενο εγωισµό» και την «ανασφαλή αλαζονεία». Με βάση την 

υπόθεση του «απειλούµενου εγωισµού», ο συνδυασµός µιας πολύ ευνοϊκής αυτό-

αξιολόγησης και της απειλής του εγώ (π.χ. κάποιο άτοµο ή περίσταση να προκαλεί ή να 

αρνείται αυτές τις ευνοϊκές αξιολογήσεις), µπορεί να οδηγήσει ένα άτοµο να είναι επιθετικό 

προς την πηγή της απειλής (Salmivalli, 2001). Κατά συνέπεια υποστηρίζεται ότι υπάρχει µια 

υποοµάδα ατόµων των οποίων οι αυτό-αξιολογήσεις, αν και ευνοϊκές, είναι νοσηρά 

δοµηµένες. Αυτά τα άτοµα βιώνουν αυτό-αµφισβητήσεις, φοβούνται µη χάσουν την 

αυτοεκτίµησή τους, και σε µια κατάσταση στην οποία κάτι ή κάποιος απειλεί τη θετική 

εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, εύκολα αντιδρούν µε επιθετικότητα. Με άλλα λόγια, 

σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία τα επιθετικά άτοµα είναι µόνο µια υποκατηγορία αυτών που 

αναφέρουν υψηλή αυτοεκτίµηση και διαφέρουν από τα άτοµα αυτά που επίσης έχουν υψηλή 

αυτοεκτίµηση αλλά έχουν σιγουριά και δεν αισθάνονται ευάλωτα στην απειλή ή την απώλεια 

(Baumeister, 1997; Baumeister et al., 1996). Με βάση αυτή τη θεωρία, διάφορες µελέτες 

βρήκαν την υψηλή αυτοεκτίµηση άλλοτε ως χαρακτηριστικό µιας ναρκισσιστικής 

προσωπικότητας (υπερβολική αίσθηση µοναδικότητας, αδυναµία αντιµετώπισης της 

κριτικής και ταυτόχρονη αδιαφορία για τους άλλους)  και άλλοτε στα πλαίσια του αµυντικού 

εγωισµού (όπου το άτοµο θέλει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής και έχει αδυναµία να 

αντιµετωπίσει την κριτική), να συνδέεται µε υψηλά επίπεδα επιθετικής και βίαιης 

συµπεριφοράς (Bushman & Baumeister, 1998; Salmivalli et al., 1999). Κάποιοι άλλοι 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα µε υψηλή και ασταθή αυτοεκτίµηση έχουν 

υψηλότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν θυµό και επιθετικότητα, ενώ τα άτοµα µε υψηλή και 

σταθερή αυτοεκτίµηση έχουν τις µικρότερες πιθανότητες, εκλαµβάνοντας ως σταθερότητα 

τις ηµερήσιες διακυµάνσεις στη σφαιρική αυτό-αξιολόγηση του ατόµου και ως επίπεδο 

αυτοεκτίµησης την εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του από την οποία ξεκινούν και 

καταλήγουν οι όποιες διακυµάνσεις (Kernis, et al., 1989, Kernis, 1993).      

Παρά όµως τα πλούσια εµπειρικά ευρήµατα που συνδέουν την αυτοεκτίµηση µε την 

επιθετική συµπεριφορά σε πληθυσµούς όπως αυτούς των παιδιών, των νέων ή των 
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φυλακισµένων (Ireland, 2002; O�Moore & Kirkham, 2001; Rigby & Slee, 1993; Slee & 

Rigby, 1993), ελάχιστες έρευνες έχουν εστιάσει στη σχέση της αυτοεκτίµησης µε τη βίαιη 

και επιθετική συµπεριφορά στη συντροφική σχέση. Μεταξύ αυτών, µελέτες από τον Καναδά 

και τις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι οι άνδρες που επιτίθενται στις γυναίκες τους είναι πιο πιθανό 

να είναι συναισθηµατικά εξαρτηµένοι, ανασφαλείς και να έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση καθώς 

επίσης και µεγαλύτερη δυσκολία στο να ελέγξουν τον παρορµητισµό τους (Kantor & 

Jasinski, 1998). Άλλες µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για συζυγική κακοποίηση, µαζί µε την εχθρότητα προς τη 

γυναίκα και την ανάγκη για κυριαρχία (Hudson & McIntosh, 1981; Neidig et al., 1986; 

White & Donat, 2001).   

 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

3.1 Σκοπός της µελέτης 

 

Με την παρούσα µελέτη επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου της βίαιης 

συµπεριφοράς στο ετερόφυλο ζευγάρι, µέσα από την αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για 

την άσκηση ή την υποδοχή σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας 

σε προσωπικά και άλλα χαρακτηριστικά του ατόµου που δέχεται και ασκεί αυτές τις µορφές 

βίας, όπως για παράδειγµα την αυτοεκτίµηση. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη πιθανών 

διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την ανάµειξη σε διαφορετικές µορφές βίαιης 

συµπεριφοράς. Ειδικότερα, οι αντικειµενικοί στόχοι της παρούσας µελέτης είναι:  

1. Να εκτιµήσει το µέγεθος του προβλήµατος της βίαιης συµπεριφοράς σε επίπεδο 

σωµατικό, σεξουαλικό και ψυχολογικό/συναισθηµατικό, από τον άνδρα προς τη γυναίκα και 

το αντίστροφο. 

2. Να κάνει συγκρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τις διαφορετικές µορφές του 

φαινοµένου της συντροφικής βίας.   

3. Να διερευνήσει το ρόλο της αυτοεκτίµησης στην άσκηση και αντίστοιχα στην υποδοχή 

των διαφορετικών µορφών συντροφικής βίας στα πλαίσια της συµβίωσης. 

4. Να διερευνήσει το ρόλο των δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών 

στην άσκηση και αντίστοιχα στην υποδοχή των διαφορετικών µορφών συντροφικής βίας στα 

πλαίσια της συµβίωσης. 

5. Να διερευνήσει το ρόλο των παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας στην άσκηση 

και αντίστοιχα την υποδοχή της συντροφικής βίας κατά την ενήλικη ζωή.  
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3.2 Υποθέσεις εργασίας 

 

α. Οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση µε τους άνδρες στην υποδοχή σωµατικής και 

σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους  

β.  Οι άνδρες υπερτερούν σε σχέση µε τις γυναίκες στην άσκηση σωµατικής και σεξουαλικής 

βίας στη σύντροφό τους  

γ. Οι άνδρες υπερτερούν σε σχέση µε τις γυναίκες στην υποδοχή 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας από τη σύντροφό τους  

δ. Οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση µε τους άνδρες στην άσκηση 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας στο σύντροφό τους  

ε. Η χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται µε αυξηµένη υποδοχή σωµατικής, σεξουαλικής και 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας 

Στ. Η χαµηλή αυτοεκτίµηση συνδέεται µε αυξηµένη άσκηση σωµατικής, σεξουαλικής και 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας 

ζ. Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως η νεαρή ηλικία, το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο και η κακή οικονοµική κατάσταση συνδέονται µε αυξηµένη υποδοχή και άσκηση 

σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας 

η. Τα παιδικά βιώµατα ενδο-οικογενειακής βίας στην οικογένεια προέλευσης συνδέονται µε 

αυξηµένη υποδοχή και άσκηση σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής 

βίας κατά τη συµβίωση στην ενήλικη ζωή 

 

 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 ∆ειγµατοληψία  

 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος που 

υλοποιείται από το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε τέσσερις πόλεις της 

Ελλάδος και αφορά στη συντροφική βία. Ειδικότερα, η παρούσα µελέτη αφορά σε δείγµα 

465 ενηλίκων, ηλικίας 18 έως 65 ετών, κατοίκων του Ηρακλείου Κρήτης. Ένα 

στρωµατοποιηµένο τυχαίο δείγµα σχηµατίστηκε για να επιλεγεί ο προς µελέτη πληθυσµός, 

χρησιµοποιώντας τεχνικές της ΕΣΥΕ (Pantazidis & Kassimati, 1984). Πιο συγκεκριµένα, η 

διαδικασία στρωµατοποίησης ακολούθησε δύο φάσεις: 1η) από την έκταση που καλύπτουν 

οι δήµοι του Ηρακλείου και σύµφωνα µε το µέγεθος του πληθυσµού τους, µε διαδοχικές 

κληρώσεις ελήφθη ένα δείγµα 10 Μονάδων Επιφάνειας (κάθε Μονάδα Επιφάνειας 
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περιελάµβανε ένα ή και περισσότερα οικοδοµικά τετράγωνα). Ως προς τη διαδικασία αυτής 

της φάσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία (κατάλογοι και χάρτες) της ΕΣΥΕ. 2η) 

Καταγράφηκε στη συνέχεια από όλα τα νοικοκυριά ένας γονεϊκός πληθυσµός περίπου 3.500 

ατόµων ηλικίας 18-65 ετών, από τα οποία κληρώθηκαν περίπου 500 άτοµα. Ως κριτήρια 

επιλογής τους ορίστηκαν η ηλικία, η εθνικότητα και η ύπαρξη σχέσης µε µόνιµη συµβίωση 

για ένα τουλάχιστον έτος. Εάν από κάποιο νοικοκυριό δεν υπήρχαν επιλέξιµα άτοµα, τη 

θέση του έδινε στο αµέσως επόµενο νοικοκυριό. Τέλος, από κάθε νοικοκυριό απαντούσε 

εναλλάξ ένας άνδρας ή µία γυναίκα. Αυτός ο σχεδιασµός του δείγµατος εξασφαλίζει 

αυξηµένες πιθανότητες εκπροσώπησης όλων των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

του γονεϊκού πληθυσµού στο υπό µελέτη δείγµα.  

 

 

4.2 Συλλογή πληροφοριών  

 

Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε αποσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο 

και οµάδα τελειόφοιτων σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι/ες είχαν την 

αρµοδιότητα να παρέχουν πληροφόρηση για το σκοπό της έρευνας καθώς και εγγυήσεις για 

την προστασία της ανωνυµίας των συµµετεχόντων και την ύπαρξη εµπιστευτικότητας. 

Παράλληλα, φρόντιζαν να λαµβάνουν τη συναίνεση των συµµετεχόντων πριν από τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων εξασφαλίζοντας την εθελοντική συµµετοχή τους στην 

έρευνα, και να υπαγορεύουν γενικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Η 

οµάδα των κοινωνικών λειτουργών είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από µέλη της 

ερευνητικής οµάδας ενώ µετά την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων, ακολούθησε 

ποιοτικός έλεγχος στο 10% των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων.  

 

 

4.3 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, βασιζόµενο σε 

αυτοαναφορές, αποτελούµενο από τρία µέρη και συνολικά 39 ερωτήσεις. Το πρώτο µέρος 

εξέταζε τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων, το δεύτερο 

µετρούσε τη συχνότητα υποδοχής και άσκησης των τριών µορφών συντροφικής βίας 

(σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική/συναισθηµατική) και στη συνέχεια τις παιδικές 

εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας, και το τρίτο µετρούσε την αυτοεκτίµηση των 

συµµετεχόντων. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε πιλοτικά σε δείγµα 50 
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ατόµων προκειµένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά του και να διαπιστωθεί ο βαθµός 

κατανόησης του περιεχοµένου του.  

 

 

4.3.1 Το κοινωνιολογικό προφίλ των συµµετεχόντων 

 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου αντλούσε πληροφορίες για τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και 

τα έτη συµβίωσης. Επιπλέον, διερευνήθηκαν ορισµένοι δείκτες της κοινωνικοοικονοµικής 

κατάστασης όπως το µορφωτικό επίπεδο (σε έτη εκπαίδευσης), το επάγγελµα (µε ανοικτή 

ερώτηση) και το είδος της κατοικίας. 

 

 

4.3.2 Η µέτρηση της συντροφικής βίας 

 

Η συντροφική βία µετρήθηκε µε τη χρήση µιας κλίµακας που διαµορφώθηκε από την 

ερευνητική οµάδα. Αυτό προέκυψε µε αφορµή την απουσία διαθέσιµης κλίµακας που να 

µετρά ταυτόχρονα τις διαφορετικές µορφές βίας στο ζευγάρι (ψυχολογική, σωµατική, 

σεξουαλική), και όχι µόνο τα κύρια χαρακτηριστικά µεµονωµένων µορφών βίας (π.χ. 

σωµατική). Ειδικότερα, για την κατασκευή της συγκεκριµένης κλίµακας αξιοποιήθηκαν 

πληροφορίες από κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας, 

κοινωνιολόγους και άλλους γνώστες του θέµατος, οι οποίοι κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα 

σύντοµο ερωτηµατολόγιο µε ανοικτές ερωτήσεις σε θέµατα που αφορούσαν τη συντροφική 

βία. Οι πληροφορίες από τους ειδικούς οµαδοποιήθηκαν και διασταυρώθηκαν µε αντίστοιχα 

δεδοµένα από βιβλιογραφικές πηγές πριν συνθέσουν την κλίµακα της συντροφικής βίας 

(Content Validity). Η συγκεκριµένη κλίµακα δοκιµάστηκε µε πιλοτική µελέτη πριν 

οριστικοποιηθεί. Πιο συγκεκριµένα, η κλίµακα µέτρησης της συντροφικής βίας 

αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις που αφορούσαν αντίστοιχες πράξεις σωµατικής, 

σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η 

σωµατική βία εκτιµήθηκε µέσα από τρεις ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν σε τρία σύνολα 

όµοιων σε σφοδρότητα πράξεων σωµατικής βίας όπως ταρακούνηµα, άρπαγµα, σφίξιµο και 

γρονθοκόπηµα, κάψιµο, πνίξιµο. Η σεξουαλική βία επίσης εκτιµήθηκε µέσα από πέντε 

ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν σε πράξεις όπως το υποχρεωτικό σεξ, η διακοπή του ύπνου 

για σεξ και τα ενοχλητικά ερωτικά αγγίγµατα µπροστά σε τρίτους. Παροµοίως, η 

ψυχολογική/συναισθηµατική βία, µετρήθηκε µέσα από δώδεκα ερωτήσεις που 

αντιστοιχούσαν σε πράξεις ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας όπως το βρίσιµο, η 



 26
χυδαιολογία και η ειρωνεία, η υποχρέωση του/της συντρόφου να ζητά χρήµατα και η 

επίκριση των αγορών που πραγµατοποιεί, η στέρηση της προσωπικής ζωής, η απειλή για 

φυσική ή συναισθηµατική κακοποίηση κ.α. Οι συγκεκριµένες πράξεις µε τη σειρά τους 

εκπροσωπούσαν υποκατηγορίες της ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας όπως η λεκτική και 

η οικονοµική βία, οι συµπεριφορές ελέγχου και οι απειλές, για τις περισσότερες από τις 

οποίες έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί µεµονωµένες κλίµακες {Conflict Tactics Scale 

(Straus, 1979; 1996), Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI; Tolman, 

1989), Stalking and Threatening Behaviors Inventory (Tjaden & Thoennes, 1998)}.  

 Ειδικότερα, καθεµία από τις 20 ερωτήσεις, καλούσε τους συµµετέχοντες να 

εκτιµήσουν τη συχνότητα που ασκούν και που δέχονται τη συγκεκριµένη µορφή βίας σε 

χωριστές κλίµακες, ώστε για κάθε συµµετέχοντα να υπολογίζεται χωριστά η συχνότητα που 

ασκεί και χωριστά η συχνότητα που δέχεται την όποια µορφή βίας από τον/την σύντροφό 

του. Η συχνότητα για καθεµία από τις βίαιες αυτές πράξεις από και προς τον/την σύντροφο 

µετρήθηκε µε τη χρήση κλίµακας τύπου Likert που περιελάµβανε την εξής διαβάθµιση: 0= 

Ποτέ, 1=Σπάνια, 2=Συχνά, 3=Πολύ συχνά.  

 

 

4.3.3 Η διερεύνηση των παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας στην οικογένεια 

προέλευσης 

 

Η εµπειρία από καταστάσεις ενδο-οικογενειακής βίας κατά την παιδική ηλικία (µαρτυρία ή 

προσωπικά βιώµατα) διερευνήθηκε µε µια ερώτηση που παρατέθηκε έπειτα από την 

κλίµακα µέτρησης της συντροφικής βίας και παρέπεµπε σε αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, η 

ερώτηση είχε ως εξής: «Στην παιδική σας ηλικία, στο σπίτι σας, πόσο συχνά βιώνατε 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναγραφόµενες συµπεριφορές σε σηµείο ώστε να σας είχε 

ανησυχήσει;». Με αυτή την ερώτηση, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να εκτιµήσουν τη 

συχνότητα µε την οποία γίνονταν µάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών βίαιης συµπεριφοράς 

µεταξύ των γονέων τους καθώς και τη συχνότητα µε την οποία οι ίδιοι γίνονταν δέκτες 

βίαιης συµπεριφοράς κατά την παιδική τους ηλικία. Η συχνότητα µετρήθηκε µε τη χρήση 

κλίµακας τύπου Likert που περιελάµβανε την εξής διαβάθµιση: 0= Ποτέ, 1=Σπάνια, 

2=Συχνά, 3=Πολύ συχνά. Κρίθηκε σκόπιµο να συµπτυχθούν οι πληροφορίες για τις δύο 

αυτές καταστάσεις βίας σε µια ερώτηση καθώς είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η αλληλουχία 

τους και η χωριστή ή ταυτόχρονη επίδρασή τους στην µετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Αυτό 

προέκυψε µε αφορµή συγκεκριµένες ενδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι η διαγονεϊκή 

επιθετικότητα και η παιδική κακοποίηση συχνά συνυπάρχουν στις οικογένειες και είναι 

πιθανόν τα άτοµα που αναφέρουν ότι έχουν γίνει µάρτυρες περιστατικών επιθετικότητας 
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µεταξύ των γονέων τους, να έχουν παράλληλα υπάρξει θύµατα παιδικής κακοποίησης µέσα 

στην οικογένεια ή και το αντίστροφο (Black et al., 1999). Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο, τότε 

πιθανόν η µια από τις δύο αυτές καταστάσεις να αποτελεί παράγοντα κινδύνου και η άλλη 

απλά µια ένδειξη.  

 

 

4.3.4 Η µέτρηση της αυτοεκτίµησης 

 

Η αυτοεκτίµηση µετρήθηκε µέσω της τυποποιηµένης κλίµακας που διαµορφώθηκε από τον 

Rosenberg (1965), η οποία είναι µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα και χρησιµοποιείται 

ευρέως από τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (Γιαννουλέας, 2003). Μελέτες στην Ελλάδα 

και σε άλλες χώρες που έχουν χρησιµοποιήσει την κλίµακα του Rosenberg αναφέρουν έναν 

συντελεστή αξιοπιστίας που αγγίζει και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει κατά πολύ το 0.70 

(Κουµή, 1994; Κουµή και Τσιάντης, 2001; McCarthy & Hoge 1982; Shahani et al., 1990). 

Η κλίµακα αποτελείται από δέκα ερωτήσεις-δηλώσεις, οι πέντε από τις οποίες εκφράζουν 

θετικό περιεχόµενο (π.χ. Σε γενικές γραµµές είµαι ικανοποιηµένος/η µε τον εαυτό µου, 

νιώθω ότι έχω µια σειρά από προτερήµατα) και οι υπόλοιπες πέντε εκφράζουν αρνητικό 

περιεχόµενο (π.χ. Μερικές φορές νοµίζω ότι δεν είµαι καλός/ή, αισθάνοµαι ότι δεν έχω και 

πολλά για τα οποία να είµαι υπερήφανος/η). Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να υποδείξουν το 

βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας τους µε καθεµία από τις δέκα δηλώσεις, σε µία κλίµακα έξι 

(6) σηµείων: 1 (∆ιαφωνώ απόλυτα), 2 (∆ιαφωνώ), 3 (∆ιαφωνώ µέτρια), 4 (Συµφωνώ µέτρια), 

5 (Συµφωνώ) και 6 (Συµφωνώ απόλυτα).  

 

 

4.4 Στατιστική ανάλυση 

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 13.0. 

Για την οργάνωση, συνοπτική απεικόνιση, παρουσίαση και αξιολόγηση των δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκαν πίνακες και γραφήµατα. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

υπολογίστηκαν για όλες τις µεταβλητές που περιλαµβάνονταν στο ερωτηµατολόγιο. Η 

κανονικότητα των δεδοµένων της µελέτης ελέγχθηκε µε τη µέθοδο Kolmogorov-Smirnov 

και όταν δεν ικανοποιούνταν η συνθήκη της κανονικότητας επιλέγονταν µη παραµετρικές 

µέθοδοι ανάλυσης. Για τον έλεγχο της ισότητας δύο ή περισσότερων δειγµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν οι µη παραµετρικές µέθοδοι Man-Whitney και Kruskal-Wallis ενώ η 

ύπαρξη συσχετίσεων αποδόθηκε µε το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Τέλος, µε τη 

µέθοδο ανάλυσης λογιστικής παλινδρόµησης [Logistic linear regression], εκτιµήθηκαν οι 
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λόγοι συµπληρωµατικών πιθανοτήτων ή σχετικοί κίνδυνοι [Odds Ratio] και τα 95% 

∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης.  

 Πιο συγκεκριµένα, για την ανάλυση των δεδοµένων, απαραίτητη κρίθηκε η 

δηµιουργία συνθετικών µεταβλητών για την αυτοεκτίµηση και για την υποδοχή και την 

άσκηση των τριών µορφών συντροφικής βίας. Ειδικότερα, η συνθετική µεταβλητή της 

αυτοεκτίµησης προέκυψε από το άθροισµα των τιµών που δέχονταν οι δέκα δηλώσεις που 

συµπεριλαµβάνονταν στην κλίµακα της αυτοεκτίµησης. Για λόγους οµοιογένειας, 

απαραίτητη ήταν η µετατροπή των αρνητικών δηλώσεων σε θετικές µε την αναστροφή των 

τιµών τους, ώστε το τελικό άθροισµα των τιµών που αποδίδονταν στη συνθετική µεταβλητή 

της αυτοεκτίµησης να δίνει υψηλές τιµές για το υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης και χαµηλές 

τιµές για το χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Αντίστοιχα, για την υποδοχή και την άσκηση 

των τριών µορφών συντροφικής βίας διαµορφώθηκαν έξι συνθετικές µεταβλητές από το 

άθροισµα των τιµών που δέχονταν οι επιµέρους ερωτήσεις που µετρούσαν τη συµµετοχή σε 

κάθε µορφή συντροφικής βίας -χωριστά για την υποδοχή και την άσκηση. Ειδικότερα, από 

το άθροισµα των τιµών των τριών (3) πράξεων σωµατικής βίας σχηµατίστηκαν οι δύο 

συνθετικές µεταβλητές της υποδοχής σωµατικής βίας και της άσκησης σωµατικής βίας (Πίνακας 

2), ανάλογα µε την κατεύθυνση στην οποία ασκούνταν η συντροφική βία (από τον 

ερωτώµενο στο σύντροφό του ή το αντίστροφο). Το δυνατό εύρος τιµών των δύο αυτών 

συνθετικών µεταβλητών κυµαινόταν µεταξύ 0-9 καθώς οι απαντήσεις στις τρεις επιµέρους 

ερωτήσεις που συνέθεταν τις µεταβλητές, βαθµολογούνταν µε 0=ποτέ έως 3=πολύ συχνά. 

Αντίστοιχα, από το άθροισµα των τιµών των πέντε (5) πράξεων σεξουαλικής βίας προέκυψαν 

οι συνθετικές µεταβλητές της υποδοχής σεξουαλικής βίας και της άσκησης σεξουαλικής βίας 

(Πίνακας 3), µε δυνατό εύρος τιµών 0-15. Παροµοίως, από τις δώδεκα (12) πράξεις 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας σχηµατίστηκαν οι µεταβλητές της υποδοχής 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας και της άσκησης ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας (Πίνακας 

4), µε δυνατό εύρος τιµών 0-36. Ως αποτέλεσµα, οι υψηλές τιµές των συνθετικών 

µεταβλητών αντιπροσώπευαν υψηλή συµµετοχή (υποδοχή και άσκηση αντίστοιχα) στις 

διαφορετικές µορφές συντροφικής βίας και οι χαµηλές τιµές των συνθετικών µεταβλητών 

υποδήλωναν χαµηλή συµµετοχή.  

Η σχέση των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε την υποδοχή και την 

άσκηση των τριών µορφών συντροφικής βίας εξετάστηκε µε τη χρήση µη παραµετρικών 

µεθόδων. Ειδικότερα, η ηλικία, τα έτη εκπαίδευσης και τα έτη συµβίωσης εξετάστηκαν µε 

τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης κατά Spearman, το φύλο και ο τόπος κατοικίας µε τη 

µέθοδο Mann-Whitney και το επάγγελµα, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθµός των 

παιδιών µε τη µέθοδο Kruskal-Wallis. Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο 

οι άνδρες διαφοροποιούνται ως προς τις γυναίκες στην υποδοχή και την άσκηση των τριών 
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µορφών συντροφικής βίας και κατά πόσο ισχύει το ίδιο µεταξύ αυτών που διαφέρουν ως 

προς τον τόπο κατοικίας, ως προς το επάγγελµα, την οικογενειακή κατάσταση και τον 

αριθµό των παιδιών.  

Η σχέση των παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας µε την υποδοχή και την 

άσκηση των τριών µορφών συντροφικής βίας εξετάστηκε µε τη µέθοδο Mann-Whitney µε 

στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο τα άτοµα που έχουν εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας 

από την παιδική τους ηλικία διαφοροποιούνται στην υποδοχή και την άσκηση των τριών 

µορφών συντροφικής βίας από τα άτοµα που δεν έχουν αντίστοιχες εµπειρίες. 

Με την ανάλυση συσχέτισης και τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης κατά 

Spearman εξετάστηκε το είδος της συνδιακύµανσης (θετική, αρνητική ή µηδενική) και ο 

βαθµός µε τον οποίο συµµεταβάλλονται οι µεταβλητές της αυτοεκτίµησης και αντίστοιχα οι 

µεταβλητές υποδοχής και άσκησης σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής/ 

συναισθηµατικής βίας.  

Τέλος, κρίθηκε σκόπιµο να εξεταστεί η γραµµική σχέση των δύο µεταβλητών 

(αυτοεκτίµησης και συντροφικής βίας) µε όρους εξάρτησης της µιας από την άλλη, δηλαδή 

να προσδιοριστεί κατά πόσο η µεταβολή των τιµών της µιας µεταβλητής προκύπτει από τη 

µεταβολή των τιµών της άλλης. ∆εδοµένου όµως ότι η συνθετικές µεταβλητές της υποδοχής 

και άσκησης των τριών µορφών συντροφικής βίας δεν πληρούσαν τη συνθήκη της 

κανονικότητας στην κατανοµή τους, πραγµατοποιήθηκε λογιστική παλινδροµική ανάλυση 

µε το µετασχηµατισµό των έξι συνθετικών µεταβλητών της συντροφικής βίας σε διχοτοµικές 

(0=ποτέ, 1=σπάνια, συχνά, πολύ συχνά). Πιο συγκεκριµένα υιοθετήθηκαν έξι υποδείγµατα 

λογιστικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις έξι διχοτοµικές µεταβλητές της 

υποδοχής και της άσκησης σωµατικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας. 

Ως ανεξάρτητες µεταβλητές � κοινές και για τα έξι υποδείγµατα �  χρησιµοποιήθηκαν οι 

µεταβλητές εκείνες που βρέθηκαν από τους προηγούµενους ελέγχους να σχετίζονται µε τις 

περισσότερες µορφές συντροφικής βίας. Ειδικότερα, το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, τα έτη συµβίωσης, ο αριθµός των παιδιών, το επίπεδο αυτοεκτίµησης και η 

ύπαρξη παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας, χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες 

µεταβλητές και στα έξι υποδείγµατα. Από τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά δε 

συµπεριλήφθηκαν στις ανεξάρτητες µεταβλητές τα έτη σπουδών, το επάγγελµα και το είδος 

της κατοικίας, τα οποία βρέθηκαν να σχετίζονται µε περιορισµένες µορφές συντροφικής 

βίας κατά τους προκαταρκτικούς ελέγχους. Από τις ανεξάρτητες µεταβλητές, η ηλικία και τα 

έτη συµβίωσης εισήχθησαν στα υποδείγµατα ως συνεχείς µεταβλητές ενώ το φύλο, η 

οικογενειακή κατάσταση, ο αριθµός των παιδιών και η ύπαρξη παιδικών εµπειριών ενδο-

οικογενειακής βίας συµπεριλήφθηκαν ως διχοτοµικές. Η αυτοεκτίµηση συµπεριλήφθηκε σε 

όλα τα υποδείγµατα ως κατηγορική µεταβλητή µε τρεις κατηγορίες (χαµηλή, µέτρια, 
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υψηλή) και µε κατηγορία αναφοράς την υψηλή, αφού υπέστη σχετικό µετασχηµατισµό 

προκειµένου να µελετηθεί καλύτερα και να αναδειχθούν οι διαφορές ως προς τα 

διαφορετικά επίπεδά της.  

    

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Περιγραφική ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

 

5.1.1 Κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 

 

Από τις απλές κατανοµές (Πίνακας 1) φαίνεται ότι 253 (54.4%) ήταν άνδρες, η µέση ηλικία 

ανδρών και γυναικών ήταν τα 34.8 έτη, ο µέσος χρόνος εκπαίδευσης ήταν τα 12.4 έτη και ο 

µέσος χρόνος συµβίωσης µε σύντροφο του αντίθετου φύλου ήταν τα 10.5 έτη. Η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων ανήκε στην κατηγορία των επιστηµόνων-ελεύθερων επαγγελµατιών-

καλλιτεχνών (18.5%) µε επόµενη την κατηγορία των υπαλλήλων γραφείου (17.4%), ενώ ως 

προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, περισσότεροι ήταν οι έγγαµοι (60.2%), αυτοί που δεν 

είχαν παιδιά (42.8%) καθώς και αυτοί που έµεναν σε διαµέρισµα (71.6%).  

 

 

5.1.2 Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας στην οικογένεια προέλευσης  

 

Από το σύνολο των συµµετεχόντων, 225 (48.4%) δεν δέχτηκαν ποτέ κατά την παιδική τους 

ηλικία σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία στην οικογένεια προέλευσης ή ποτέ δεν 

υπήρξαν µάρτυρες ανάλογων περιστατικών βίας µεταξύ άλλων µελών της οικογενείας τους 

κατά την ίδια περίοδο. Αντίστοιχα, 191 (41.1%) είχαν σπάνια τέτοιες εµπειρίες ενδο-

οικογενειακής βίας κατά την παιδική τους ηλικία, 37 (8%) συχνά και 12 (2.6%) πολύ συχνά.  

 

 

5.1.3 Συχνότητα υποδοχής και άσκησης σωµατικής βίας  

 

Η συνολική βαθµολογία της υποδοχής σωµατικής βίας είχε µέση τιµή 0.51 (δ.ε.=0.40, 0.62) 

και της άσκησης 0.41 (δ.ε.=0.32, 0.49). Από το σύνολο των συµµετεχόντων, οι 344 (74%) 

δήλωσαν ότι δε δέχτηκαν ποτέ από το/τη σύντροφό τους κάποια πράξη σωµατικής βίας, 

ενώ οι 121 (26%) δέχονταν από σπάνια έως πολύ συχνά µια ή περισσότερες πράξεις 
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σωµατικής βίας. Αντίστοιχα, οι 350 (75.3%) δήλωσαν ότι δεν άσκησαν ποτέ στο/στη 

σύντροφό του κάποια πράξη σωµατικής βίας, ενώ οι 115 (24.7%) ανέφεραν ότι ασκούσαν 

από σπάνια έως πολύ συχνά στο/στη σύντροφό τους µια ή περισσότερες πράξεις. Αναλυτικά 

στοιχεία για την υποδοχή και την άσκηση των επιµέρους πράξεων σωµατικής βίας 

παρατίθενται στον Πίνακα 2. Σύµφωνα µε ορισµένες ενδεικτικές απαντήσεις, περίπου δύο 

στα δέκα άτοµα (22.8%) ανέφεραν ότι δέχονταν από το/τη σύντροφό τους πράξεις όπως το 

ταρακούνηµα, το άρπαγµα και το γρατζούνισµα, και παρόµοια αναλογία ατόµων (20.4%) 

δήλωσε ότι ασκούσε τις πράξεις αυτές στο/στη σύντροφό του. Επιπλέον, περίπου ένα στα 

δέκα άτοµα (12.9%) δήλωσε ότι δεχόταν από το/τη σύντροφό του πιο σοβαρές πράξεις 

σωµατικής βίας όπως είναι το χαστούκισµα, το τράβηγµα των µαλλιών και οι κλωτσιές, και 

παρόµοιο ποσοστό ατόµων (10.7%) ανέφερε ότι ασκούσε τις αντίστοιχες πράξεις στο/στη 

σύντροφό του.   

 

 

5.1.4 Συχνότητα υποδοχής και άσκησης σεξουαλικής βίας  

 

Η συνολική βαθµολογία της υποδοχής σεξουαλικής βίας είχε µέση τιµή 1.44 (δ.ε.=1.27, 

1.61) και της άσκησης 1.17 (δ.ε.=1.03, 1.31). Οι 184 (39.6%) από τους συµµετέχοντες 

ανέφεραν ότι δεν δέχτηκαν ποτέ από το/τη σύντροφό τους κάποια πράξη σεξουαλικής βίας, 

ενώ οι 281 (60.4%) δέχονταν από σπάνια έως πολύ συχνά µια ή περισσότερες πράξεις. 

Αντίστοιχα, 210 (45.2%) δήλωσαν ότι δεν άσκησαν ποτέ στο/στη σύντροφό τους κάποια 

πράξη σεξουαλικής βίας, ενώ 255 (54.8%) ανέφεραν ότι ασκούσαν στο/στη σύντροφό τους 

µια ή περισσότερες πράξεις µε ορισµένη συχνότητα. Αναλυτικά στοιχεία για την υποδοχή 

και την άσκηση των επιµέρους πράξεων σεξουαλικής βίας παρατίθενται στον Πίνακα 3. 

Σύµφωνα µε επιλεγµένες απαντήσεις, ένα στα δύο άτοµα (49.5%) ανέφεραν ότι υφίσταντο 

διακοπή του ύπνου τους παρά τη θέλησή τους προκειµένου να ικανοποιήσουν τη σεξουαλική 

επιθυµία του/της συντρόφου τους και ένα στα πέντε άτοµα δήλωσαν την ίδια πράξη σε 

τακτική βάση (20%). Ελαφρώς µικρότερο ήταν το ποσοστό των ατόµων (44.9%) που 

δήλωσαν ότι για τον ίδιο λόγο διέκοπταν τον ύπνο του/της συντρόφου τους ενώ εξίσου 

αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι το έκαναν σε τακτική βάση (16.6%). Επιπλέον, σχεδόν 

δύο στα δέκα άτοµα (18.5%) δήλωσαν ότι εξαναγκαζόταν από το/τη σύντροφό τους σε 

υποχρεωτική σεξουαλική συνεύρεση, ενώ ελαφρώς µικρότερο ποσοστό (15%) ανέφερε ότι 

υποχρέωνε το/τη σύντροφό του σε αντίστοιχες πράξεις.  
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5.1.5 Συχνότητα υποδοχής και άσκησης ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας  

 

Η συνολική βαθµολογία της υποδοχής ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας είχε µέση τιµή 

6.08 (δ.ε.= 5.57, 6.60) και της άσκησης 4.99 (δ.ε.=4.62, 5.35). Από τους συµµετέχοντες στη 

µελέτη, οι 36 (7.7%) ανέφεραν ότι δεν δέχτηκαν ποτέ από το/τη σύντροφό τους κάποια 

πράξη ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας, ενώ οι 429 (92.3%) δέχονταν από σπάνια έως 

πολύ συχνά µια ή περισσότερες πράξεις. Αντίστοιχα, 47 (10.1%) δήλωσαν ότι δεν άσκησαν 

ποτέ στο/στη σύντροφό τους κάποια πράξη ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας, ενώ 418 

(89.9%) ανέφεραν ότι ασκούσαν στο/στη σύντροφό τους µια ή περισσότερες πράξεις µε 

ορισµένη συχνότητα. Αναλυτικά στοιχεία για την υποδοχή και την άσκηση των επιµέρους 

πράξεων ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας παρατίθενται στον Πίνακα 4. Ορισµένα 

χαρακτηριστικά αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων 

(47.3%) στερούσε την προσωπική ζωή του/της συντρόφου του ενώ εξίσου σηµαντικό ήταν 

το ποσοστό αυτών που δέχονταν στέρηση της προσωπικής τους ελευθερίας (π.χ. 

απαγόρευση εξόδου από το σπίτι χωρίς συνοδεία) από το/τη σύντροφό τους σε τακτική 

βάση (17%). Περίπου έξι στα δέκα άτοµα (62.4%) ανέφεραν ότι ο/η σύντροφός τους 

ήλεγχε τις πράξεις, τις συναντήσεις, τις συναναστροφές και τις συζητήσεις τους και παρόµοιο 

ποσοστό ατόµων ασκούσε τις ίδιες πράξεις στο/στη σύντροφό του (58.3%). Επίσης, σχεδόν 

τέσσερα στα δέκα άτοµα (39.1%) δήλωσαν ότι δέχονταν ύβρεις, χυδαιολογία και ειρωνεία 

από το/τη σύντροφό τους και αντίστοιχο ήταν το ποσοστό αυτών που ασκούσαν στο/στη 

σύντροφό τους αντίστοιχες πράξεις.  

 

 

5.1.6 Η αυτοεκτίµηση των συµµετεχόντων  

 

Η αυτοεκτίµηση των συµµετεχόντων, όπως προκύπτει µέσα από το άθροισµα των 

τοποθετήσεών τους στις δέκα επιµέρους δηλώσεις που συνθέτουν την κλίµακα της 

αυτοεκτίµησης κυµάνθηκε µεταξύ 23-60 µε µέση τιµή τα 45.9 (τ.α. 6.96). Αναλυτικά 

στοιχεία για τις επιµέρους δηλώσεις στην κλίµακα αυτοεκτίµησης παρατίθενται στον 

Πίνακα 5. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις σε επιλεγµένες 

θετικές και αρνητικές δηλώσεις της κλίµακας. Σύµφωνα µε αυτές, περίπου ένας στους τρεις 

συµµετέχοντες (32.9%) εξέφρασε την απόλυτη συµφωνία του ή απλά τη συµφωνία του µε τη 

δήλωση «Κατά καιρούς σκέφτοµαι ότι δεν είµαι καλός/ή σε τίποτα» και επιπλέον ένας στους 

τρεις συµφώνησε µε επιφύλαξη (32%). Περίπου δύο στους δέκα (19.4%) ήταν απόλυτα, 

απλά ή µε επιφύλαξη σύµφωνοι µε την δήλωση «Νοµίζω ότι δεν έχω κάνει πολλά πράγµατα 

για τα οποία να είµαι υπερήφανος/η». Παροµοίως, δύο στους δέκα (20.2%) συµφώνησαν µε 
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επιφύλαξη έως και απόλυτα µε τη δήλωση «Ασφαλώς και κατά καιρούς νιώθω άχρηστος». 

Αντίστοιχα, ως προς τις θετικές δηλώσεις, ένας στους δέκα συµµετέχοντες (10.2%) 

διαφώνησε µε επιφύλαξη έως απόλυτα µε τη δήλωση «Συνολικά είµαι ικανοποιηµένος/η από 

τον εαυτό µου» ενώ παρόµοιο ποσοστό συµµετεχόντων (12.5%) είχαν αντίστοιχη 

τοποθέτηση στη δήλωση «Αισθάνοµαι ότι έχω αρκετές δυνατότητες». 

 

 

5.2 Αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης  

 

 

5.2.1 Η σχέση των κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε την υποδοχή και την 

άσκηση συντροφικής βίας  

 

Στον Πίνακα 6 αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ 

διαφόρων κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της συµµετοχής σε συµπεριφορές 

συντροφικής βίας. Σύµφωνα µε αυτά, προκύπτει ισχυρή αρνητική συσχέτιση µεταξύ της 

ηλικίας και της υποδοχής και άσκησης σεξουαλικής βίας, καθώς και µεταξύ της ηλικίας και 

της υποδοχής σωµατικής βίας (p<0.01). Κατά τον ίδιο τρόπο, ισχυρή αρνητική συσχέτιση 

προέκυψε µεταξύ των ετών συµβίωσης, της υποδοχής και άσκησης σεξουαλικής βίας 

(p<0.01) και της υποδοχής και άσκησης σωµατικής βίας (p<0.01 και p<0.05 αντίστοιχα). 

Τα έτη σπουδών βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά µόνο µε την άσκηση σεξουαλικής βίας 

(p<0.05), ώστε µε την αύξηση των ετών εκπαίδευσης να αυξάνει γραµµικά και η άσκηση 

σεξουαλικής βίας στη συντροφική σχέση. Επιπλέον, σηµαντική διαφορά προέκυψε µεταξύ 

των διαφορετικών κατηγοριών της οικογενειακής κατάστασης ως προς την υποδοχή και 

άσκηση σεξουαλικής βίας (p<0.01) καθώς και ως προς την υποδοχή σωµατικής βίας 

(p<0.038), µε τους έγγαµους να εµφανίζουν µικρότερη µέση συµµετοχή στις αντίστοιχες 

συµπεριφορές σε σχέση µε τους άγαµους και τους άλλους. Σηµαντική επίσης διαφορά 

βρέθηκε ανάµεσα στις οµάδες διαφορετικού αριθµού παιδιών ως προς την υποδοχή και την 

άσκηση σεξουαλικής βίας (p<0.01) και ως προς την υποδοχή σωµατικής βίας (p<0.05), µε 

αυτούς που δεν είχαν παιδιά να εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση συµµετοχή σε αντίστοιχες 

συµπεριφορές σε σχέση µε αυτούς που είχαν ένα ή περισσότερα παιδιά. Στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες προέκυψε ως προς 

την άσκηση σεξουαλικής βίας και την υποδοχή ψυχολογικής βίας (p<0.01 και p<0.05 

αντίστοιχα), µε τις νοικοκυρές να εµφανίζουν τη µικρότερη µέση συµµετοχή στην άσκηση 

σεξουαλικής βίας και τους φοιτητές τη µεγαλύτερη και µε τους επιστήµονες, καλλιτέχνες 

κλπ. να έχουν τη µικρότερη µέση συµµετοχή στην υποδοχή ψυχολογικής/συναισθηµατικής 
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βίας και τους φοιτητές τη µεγαλύτερη. Τέλος, διαφορά ως προς το είδος της κατοικίας 

προέκυψε στις περιπτώσεις της άσκησης σεξουαλικής και ψυχολογικής/συναισθηµατικής 

βίας (p<0.05) µε τους διαµένοντες σε διαµέρισµα να εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση 

συµµετοχή στις αντίστοιχες συµπεριφορές. 

 

 

5.2.2 Η υποδοχή και η άσκηση συντροφικής βίας ως προς το φύλο 

 

Η συµµετοχή των δύο φύλων στην υποδοχή και την άσκηση σωµατικής βίας δεν βρέθηκε να 

διαφοροποιείται σηµαντικά µε τους άνδρες και τις γυναίκες να δέχονται και να ασκούν 

σωµατική βία στα πλαίσια της συντροφικής σχέσης στα ίδια περίπου επίπεδα. Σηµαντική 

διαφορά ωστόσο προέκυψε µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την άσκηση της 

σεξουαλικής βίας, µε τους άνδρες να ασκούν βία σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των 

γυναικών (p=0.000). Εξίσου σηµαντική διαφορά προέκυψε µεταξύ ανδρών και γυναικών ως 

προς την υποδοχή ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας, µε τις γυναίκες να δέχονται βία σε 

υψηλότερα επίπεδα από αυτά των ανδρών (p=0.000)(Πίνακας 7). 

 

 

5.2.3 Η υποδοχή και η άσκηση συντροφικής βίας σε σχέση µε τις παιδικές εµπειρίες 

ενδο-οικογενειακής βίας στην οικογένεια προέλευσης 

 

Η ύπαρξη ιστορικού ενδο-οικογενειακής βίας κατά την παιδική ηλικία παρουσίασε ισχυρή 

συσχέτιση µε την υποδοχή και την άσκηση όλων των µορφών συντροφικής βίας (Πίνακας 

8). Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα που είχαν κακοποιηθεί στην οικογένεια προέλευσης ή ήταν 

µάρτυρες της κακοποίησης άλλου µέλους της οικογένειας, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

συµµετοχής σε συµπεριφορές συντροφικής βίας σε σχέση µε τα άτοµα που δεν είχαν 

αντίστοιχες εµπειρίες. Η διαφορά ανάµεσά τους ήταν ισχυρότερη στην υποδοχή σωµατικής 

και σεξουαλικής βίας καθώς και στην άσκηση ψυχολογικής βίας (p=0.000) ενώ σηµαντική 

ήταν η διαφορά και στην υποδοχή και άσκηση των υπόλοιπων µορφών συντροφικής βίας 

(p<0.01).  

 

5.2.4 Η υποδοχή και η άσκηση συντροφικής βίας σε σχέση µε την αυτοεκτίµηση  

 

Η βαθµός συσχέτισης της αυτοεκτίµησης µε την υποδοχή και την άσκηση των τριών 

µορφών συντροφικής βίας εµφανίζεται στον Πίνακα 9. Αρνητική συσχέτιση προέκυψε 

µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της υποδοχής και άσκησης ψυχολογικής/συναισθηµατικής 
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βίας (r=-0,200,  p=0.000 και r=-0,118,  p=0.011 αντίστοιχα) ενώ σηµαντική αρνητική 

σχέση επίσης βρέθηκε ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την υποδοχή σωµατικής βίας (r=-

0,115,  p=0.013). Οι αρνητικές αυτές συσχετίσεις δείχνουν την αντίστροφη σχέση της 

αυτοεκτίµησης µε τις συγκεκριµένες µορφές συντροφικής βίας, ώστε µε τη µείωση της 

αυτοεκτίµησης να αυξάνει η συµµετοχή στις αντίστοιχες συµπεριφορές.  

 

 

5.2.5 Το επίπεδο αυτοεκτίµησης και άλλοι παράγοντες ως προγνωστικοί δείκτες της 

υποδοχής και της άσκησης σωµατικής βίας 

 

Από τα υποδείγµατα λογιστικής παλινδρόµησης που υπολογίστηκαν προκειµένου να 

εκτιµηθεί η πιθανότητα Υποδοχής και Άσκησης Σωµατικής Βίας (Πίνακες 10,11), προκύπτει ότι 

το επίπεδο αυτοεκτίµησης σχετίζεται µόνο µε την πιθανότητα υποδοχής σωµατικής βίας και 

όχι µε την πιθανότητα άσκησής της (p=0.040, δ.ε.= 1.032, 3.699). Πιο συγκεκριµένα, η 

σχετική πιθανότητα υποδοχής σωµατικής βίας στα άτοµα που είχαν χαµηλό επίπεδο 

αυτοεκτίµησης βρέθηκε να είναι κατά 2 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τα άτοµα που είχαν 

υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Επιπλέον, οι παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας 

στην οικογένεια προέλευσης βρέθηκαν να σχετίζονται τόσο µε την πιθανότητα υποδοχής 

όσο και µε την πιθανότητα άσκησης σωµατικής βίας (p=0.000, δ.ε.=1.423, 3.523 και 

p=0.002, δ.ε.=1.307, 3.236 αντίστοιχα). Ειδικότερα βρέθηκε ότι για ένα άτοµο που έχει 

ιστορικό ενδο-οικογενειακής βίας κατά την παιδική του ηλικία, η σχετική πιθανότητα να 

δεχθεί σωµατική βία από το/τη σύντροφό του, είναι µε βεβαιότητα 95%, 2.24 φορές 

µεγαλύτερη από ένα άτοµο που δεν έχει ανάλογο ιστορικό. Κατά τον ίδιο τρόπο, η σχετική 

πιθανότητα να ασκήσει σωµατική βία στο/στη σύντροφό του ένα άτοµο που έχει ιστορικό 

ενδο-οικογενειακής βίας κατά την παιδική του ηλικία, είναι κατά 2.05 φορές µεγαλύτερη από 

ένα άτοµο που δεν έχει παρόµοιες εµπειρίες.  

 

 

5.2.6 Το επίπεδο αυτοεκτίµησης και άλλοι παράγοντες ως προγνωστικοί δείκτες της 

υποδοχής και της άσκησης σεξουαλικής βίας 

 

Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα λογαριθµικής παλινδρόµησης που υιοθετήθηκαν για την 

εκτίµηση της πιθανότητας Υποδοχής και Άσκησης Σεξουαλικής Βίας (Πίνακες 12,13), το 

επίπεδο αυτοεκτίµησης δεν προκύπτει να σχετίζεται µε καµία από τις δύο συµπεριφορές 

συντροφικής βίας. Αντίθετα, οι παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας βρέθηκαν να 

σχετίζονται σηµαντικά τόσο µε την υποδοχή όσο και µε την άσκηση σεξουαλικής βίας 
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(p=0.010, δ.ε.=1.135, 2.494 και p=0.015, δ.ε.= 1.103, 2.466 αντίστοιχα). Πιο 

συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι για ένα άτοµο που έχει ιστορικό ενδο-οικογενειακής βίας κατά 

την παιδική του ηλικία, η σχετική πιθανότητα να δεχθεί σεξουαλική βία από το/τη 

σύντροφό του είναι µεγαλύτερη κατά 68% από ένα άτοµο που δεν έχει ανάλογο ιστορικό. 

Αντίστοιχα, η σχετική πιθανότητα να ασκήσει σεξουαλική βία στο/στη σύντροφό του ένα 

άτοµο που έχει ιστορικό ενδο-οικογενειακής βίας είναι µεγαλύτερη κατά 65% από ένα 

άτοµο που δεν έχει αντίστοιχες εµπειρίες. Από τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά, 

τα έτη συµβίωσης µε το/τη σύντροφο εµφάνισαν σηµαντική αρνητική συσχέτιση τόσο µε 

την υποδοχή όσο και µε την άσκηση σεξουαλικής βίας (p=0.026, δ.ε.=0.923, 0.995 και 

p=0.002, δ.ε.=0.905, 0.979 αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, από τη συσχέτιση προκύπτει ότι για 

κάθε επιπλέον έτος στο χρόνο συµβίωσης του ζευγαριού, η σχετική πιθανότητα υποδοχής 

σεξουαλικής βίας ελαττώνεται κατά 4% και η πιθανότητα άσκησης σεξουαλικής βίας 

ελαττώνεται κατά 6%. Ισχυρή συσχέτιση προέκυψε επίσης ανάµεσα στο φύλο και την 

πιθανότητα άσκησης σεξουαλικής βίας στο/στη σύντροφο (p=0.000, δ.ε.=0.265, 0.618), µε 

την πιθανότητα εκδήλωσης της συγκεκριµένης συµπεριφοράς να είναι κατά 60% µικρότερη 

για τις γυναίκες από την αντίστοιχη πιθανότητα των ανδρών.  

 

 

5.2.7 Το επίπεδο αυτοεκτίµησης και άλλοι παράγοντες ως προγνωστικοί δείκτες της 

υποδοχής και της άσκησης ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας  

 

Από τα υποδείγµατα λογαριθµικής παλινδρόµησης που εκτίµησαν την πιθανότητα Υποδοχής 

και Άσκησης Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας (Πίνακες 14,15), προκύπτει ότι το επίπεδο 

αυτοεκτίµησης σχετίζεται σηµαντικά µε την πιθανότητα υποδοχής ψυχολογικής/ 

συναισθηµατικής βίας και οριακά µε την πιθανότητα άσκησής της (p=0.008, δ.ε.= 1.332, 

6.886 και p=0.051, δ.ε.=0.998, 4.093). Ειδικότερα, η σχετική πιθανότητα υποδοχής 

ψυχολογικής /συναισθηµατικής βίας για τα άτοµα που είχαν µέτριο επίπεδο αυτοεκτίµησης 

βρέθηκε να είναι κατά 3.02 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα των ατόµων 

που είχαν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Κατά τον ίδιο τρόπο, για τα άτοµα που είχαν 

µέτριο επίπεδο αυτοεκτίµησης, η σχετική πιθανότητα να ασκήσουν 

ψυχολογική/συναισθηµατική βία στο/στη σύντροφό τους βρέθηκε να είναι κατά 2.02 φορές 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα των ατόµων που είχαν υψηλό επίπεδο 

αυτοεκτίµησης. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια ακόµη προσπάθεια διερεύνησης της συντροφικής βίας 

µέσω της αναζήτησης παραγόντων κινδύνου για την εµφάνισή της, σε δηµογραφικά και άλλα 

χαρακτηριστικά που αφορούν στο άτοµο. Γίνεται παράλληλα µια προσπάθεια να δοθούν 

εύστοχες ερµηνείες στα ευρήµατα που προκύπτουν, λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον της Ελλάδας ενώ επιτυγχάνεται και µια σύγκριση των ευρηµάτων µε 

αντίστοιχα ευρήµατα άλλων χωρών προκειµένου να καταδειχθούν οµοιότητες και διαφορές 

στην εµφάνιση του φαινοµένου και στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισής 

του.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα κυριότερα αποτελέσµατα, χαρακτηριστική και ταυτόχρονα 

ανησυχητική θεωρείται η υψηλή συχνότητα τόσο της υποδοχής όσο και της άσκησης 

σεξουαλικής βίας στη συντροφική σχέση (60.4% και 54.8% αντίστοιχα), η οποία αποκλίνει 

σηµαντικά από αντίστοιχες εκτιµήσεις για την Ελλάδα, σύµφωνα µε τις οποίες η υποδοχή 

σεξουαλικής βίας δεν υπερβαίνει το 44% (Tzamalouka et al., 2006; Αρτινοπούλου, 2003). 

Σηµαντικές αποκλίσεις προέκυψαν και από τη σύγκριση µε άλλους πληθυσµούς όπως αυτόν 

της Τουρκίας και της Νότιας Αφρικής (8.5% και 20.1% αντίστοιχα)(Dunkle et al., 2004; 

Karaoglu et al., 2005), πιθανόν γιατί στην παρούσα µελέτη, σύµφωνα µε τον ορισµό της 

συντροφικής βίας που υιοθετήθηκε, συµπεριλήφθηκαν και πράξεις σεξουαλικής βίας που αν 

και δεν χαρακτηρίζονται από τη σφοδρότητα του βιασµού, εµπεριέχουν ωστόσο το στοιχείο 

του σεξουαλικού εξαναγκασµού και συνεπάγονται όλα τα αρνητικά των σοβαρότερων 

πράξεων σεξουαλικής βίας. Η ανησυχία ωστόσο ως προς την υψηλή συχνότητα εµφάνισης 

του φαινοµένου πηγάζει πρωτίστως από το γεγονός ότι ο δείκτης της σεξουαλικής βίας, όπως 

υιοθετήθηκε στην παρούσα µελέτη, περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και σοβαρές 

καταστάσεις σεξουαλικού εξαναγκασµού όπως το υποχρεωτικό σεξ παρά τη θέληση του 

ατόµου, το οποίο περιγράφει µια κατάσταση αντίστοιχη µε αυτή που χαρακτηρίζεται από 

τον ποινικό κώδικα ως βιασµός. Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν ένας στους πέντε 

συµµετέχοντες στην παρούσα µελέτη υποχρεωνόταν σε σεξουαλική συνεύρεση παρά τη 

θέλησή του και σχεδόν ένας στους έξι συµµετέχοντες υπέβαλε το/τη σύντροφό του σε 

αντίστοιχη δοκιµασία. Αυτή η υψηλή συχνότητα, καταδεικνύει ότι η σεξουαλική βία στη 

συντροφική σχέση πιθανόν να είναι πολύ πιο σοβαρή από ότι µέχρι σήµερα πίστευαν πολλοί 

ότι είναι. Ιδιαίτερα µέσα στο γάµο ή τη συµβίωση, οι λεπτές γραµµές που χωρίζουν τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δύο φύλων, συχνά δεν επιτρέπουν την εύκολη 

αναγνώριση τέτοιων περιστατικών, µε αποτέλεσµα ο συντροφικός βιασµός να µην µπορεί 

επαρκώς να τεκµηριωθεί και κατά συνέπεια να εκτιµηθεί. ∆υστυχώς, κατά την τελευταία 

αναθεώρηση του άρθρου περί βιασµού (άρθ. 336, Παρ. 1), παρά τα σηµαντικά βήµατα 
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προόδου όσον αφορά τον ποινικό ορισµό της πράξης, ο Έλληνας ποινικός νοµοθέτης, δεν 

ποινικοποίησε το βιασµό στο πλαίσιο του γάµου και  αυτό ίσως είναι η µεγαλύτερη 

παράλειψή του (Χατζηφωτίου, 2005).  

 Ωστόσο, ούτε τα αποτελέσµατα που αφορούν στη σωµατική βία δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά, καθώς ένας στους τέσσερις συµµετέχοντες βρέθηκε να δέχεται και αντίστοιχο 

ποσοστό να ασκεί σωµατική βία στο/στη σύντροφό του καθ� όλη τη διάρκεια της 

συντροφικής σχέσης (26% και 24.7% αντίστοιχα). Οι εκτιµήσεις άλλων ερευνών για την 

υποδοχή σωµατικής βίας στην Ελλάδα εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές, πιθανότατα ως 

αποτέλεσµα διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν το 17% 

(Tzamalouka et al., 2006; Αρτινοπούλου, 2003). Συγκρίνοντας ωστόσο τα δεδοµένα της 

παρούσας µελέτης µε εκτιµήσεις άλλων χωρών παρατηρούµε ότι το ποσοστό υποδοχής 

σωµατικής βίας είναι κατά πολύ µικρότερο από το αντίστοιχο στη Νικαράγουα (50%) και 

σχετικά µεγαλύτερο από εκείνο στην Τουρκία (16.3%) (Ellsberg et al., 2000; Karaoglu et 

al., 2005). Αντίστοιχα, το ποσοστό άσκησης σωµατικής βίας κυµαίνεται σε παρόµοια και 

σχετικά υψηλότερα επίπεδα από αυτά που βρέθηκαν σε µελέτες στις ΗΠΑ και την 

Αυστραλία (13.6% και 22% αντίστοιχα), τα οποία ωστόσο αφορούσαν αποκλειστικά στο 

διάστηµα των 12 τελευταίων µηνών (Mazza et al., 1996; Peek-Asa et al., 2005). Στην 

παρούσα µελέτη δεν βρέθηκε υψηλή ανάµειξη σε καταστάσεις σωµατικής βίας όπως το 

χτύπηµα, το χαστούκισµα ή το πνίξιµο που θεωρούνται πιο σοβαρές, ωστόσο οι αρνητικές 

σωµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της σωµατικής βίας είναι εξίσου αξιοπρόσεκτες όταν 

η βία είναι λιγότερο σοβαρή, όπως στο σπρώξιµο, στο άρπαγµα ή στις απειλές (McCauley et 

al., 1998).  

 Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα που αφορούν στην 

ψυχολογική/συναισθηµατική βία, καθώς εννέα στους δέκα συµµετέχοντες βρέθηκαν να 

δέχονται και αντίστοιχοι να ασκούν αυτή τη µορφή βίας στο/στη σύντροφό τους. Άλλες 

εκτιµήσεις που αφορούν στην εµφάνιση της συγκεκριµένης µορφής βίας στην Ελλάδα 

αναφέρουν µικρότερα ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 75% τόσο για την υποδοχή όσο και 

για την άσκησή της (Αρτινοπούλου, 2003; Τζαµαλούκα και συν. 2006). Επιχειρώντας µια 

σύγκριση µε εκτιµήσεις άλλων χωρών παρατηρούµε ότι η διαφορά κυµαίνεται στα ίδια 

περίπου επίπεδα. Ειδικότερα, η συχνότητα εµφάνισης της συναισθηµατικής βίας στη Νότια 

Αφρική, όπως προκύπτει από αντίστοιχα στοιχεία, βρέθηκε να αγγίζει το 67.5% µε πιο 

κοινές πράξεις βίας τον περιορισµό της γυναίκας από τη συνοµιλία µε άλλους άνδρες 

(42.8%), την ταπείνωσή της (32%) και τον υποβιβασµό της µπροστά σε άλλα άτοµα 

(18.1%)(Dunkle et al., 2004). Στη Νικαράγουα, 71% των γυναικών είχαν βιώσει πράξεις 

συναισθηµατικής επιθετικότητας από το σύντροφό τους συµπεριλαµβανοµένων προσβολών, 

ταπεινώσεων και απειλών σωµατικής βίας (Ellsberg, 2000). Ίσως πιο κοντά στα ελληνικά 
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δεδοµένα να είναι η Τουρκία, όπου η συναισθηµατική βία που δέχονταν οι γυναίκες για όλη 

τη διάρκεια της τρέχουσας συντροφικής σχέσης πριν από την εγκυµοσύνη ήταν 78.2% ενώ 

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έφτανε το 84.3% (Karaoglu et al., 2005).  

Παρόλο που τα περισσότερα ζευγάρια βιώνουν κάποιο επίπεδο λεκτικής διαµάχης (Straus 

et al., 1980), η χρήση βίαιης ή απειλητικής γλώσσας όπως το βρίσιµο, η προσβολή ή η 

απειλή δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται καθώς έχουν βρεθεί να συνδέονται µε την άσκηση 

σωµατικής βίας (Pan et al., 1994). Στη µελέτη µας 4 στα 10 άτοµα βρέθηκαν να 

χρησιµοποιούν υβριστική γλώσσα προς το/τη σύντροφό τους και να δέχονται αντίστοιχη 

συµπεριφορά. Επίσης, περίπου 2-3 στους δέκα συµµετέχοντες βρέθηκαν να δέχονται 

προσβολές, απαξίωση και δηµόσια ταπείνωση από το/τη σύντροφό τους και το αντίστροφο. 

Έχει αναφερθεί σχετικά ότι οι διαµάχες είναι ασήµαντες µόνο όταν κάποιος εξετάζει και 

λαµβάνει υπόψη την επιφανειακή τους εικόνα (Χατζηφωτίου, 2005). Οι ιδιάζουσες αιτίες των 

διαφωνιών, µερικές από τις οποίες µπορεί να φαίνονται ασήµαντες στους άλλους, έχει 

υποστηριχθεί ότι συχνά αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου πλαισίου λανθάνουσας 

εχθρότητας. Οι Dobash και Dobash (1984) αναφέρουν ότι δύο τρίτα όλων των 

περιστατικών που εξέτασαν στην Αγγλία και τη Σκωτία ξεκίνησαν από µια διαφωνία, την 

οποία οι άνδρες των περιστατικών αυτών συχνά προκαλούσαν ως αφορµή για τη βία. Έχει 

χαρακτηριστικά αναφερθεί ότι το έναυσµα για τη σωµατική βία είναι σχεδόν πάντα µια 

διαφωνία, µια επικοινωνιακή διαµάχη και ότι στην απουσία µιας διαφωνίας η σωµατική 

επιθετικότητα είναι σπάνια. Πέρα όµως από τη φραστική επιθετικότητα, στην παρούσα 

µελέτη, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους δύο συµµετέχοντες στερούσε 

την ελευθερία του/της συντρόφου του και περίπου τρεις στους πέντε δέχονταν αλλά και 

ασκούσαν έλεγχο στις πράξεις, τις συναντήσεις, τις συναναστροφές και τις συζητήσεις 

του/της συντρόφου τους. Τέτοιες πράξεις υπό άλλες συνθήκες θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

αδικήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας του ατόµου. Μάλιστα, σχετική µελέτη έδειξε 

ότι οι γυναίκες των οποίων οι σύντροφοι ήταν ζηλότυποι, χρησιµοποιούσαν συµπεριφορές 

ελέγχου απαγορεύοντας την πρόσβαση των γυναικών στην οικογένεια, τους φίλους και το 

οικογενειακό εισόδηµα, ή ήταν λεκτικά επιθετικοί, είχαν σηµαντικά µεγαλύτερες 

πιθανότητες να αναφέρουν βιασµό, σωµατική επίθεση και καταδίωξη από τους συντρόφους 

τους (Tjaden & Thoennes, 2000). Παρόλα αυτά, η άσκηση ψυχολογικής βίας στο πλαίσιο 

του γάµου, όπως και στην περίπτωση της σεξουαλικής βίας, δε συνίσταται σε ιδιαίτερο 

αδίκηµα, αλλά κάθε σχετική µορφή βίας συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του 

ατόµου που και αυτή ρυθµίζεται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού και Ποινικού 

Κώδικα (Χατζηφωτίου, 2005). Ως αποτέλεσµα, τα θύµατα ψυχολογικής βίας δεν φροντίζουν 

να αναζητήσουν εξωτερική βοήθεια παρά µόνο όταν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου 
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(Wemmers & Cousineau, 2005) και οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο άτοµο που βιώνει 

την κακοποίηση αλλά µαζί µε αυτό νοσεί και όλο το σύστηµα της οικογένειας.   

 

 

6.1 Οι διαφορές των δύο φύλων ως προς τη συντροφική βία 

 

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι οι γυναίκες αποτελούν στην πλειοψηφία τους τα 

θύµατα της συντροφικής βίας. Πολλές έρευνες από όλο τον κόσµο στήριζαν µε τα ευρήµατά 

τους αυτή την άποψη. Υπάρχουν µάλιστα µελέτες που εκτιµούσαν τη συχνότητα των 

επιθέσεων των ανδρών κατά των γυναικών συντρόφων τους να είναι τριπλάσια από την 

αντίστοιχη συχνότητα των γυναικείων επιθέσεων (Goodyear-Smith & Laidlaw, 1999). 

Μελέτες έχουν επίσης υποστηρίξει ότι οι γυναίκες τραυµατίζονται από τη συντροφική βία µε 

µεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες (Cascardi et al., 1992; Petridou et al., 2002; Straus, 

1997) ενώ κάποιοι έχουν επισηµάνει ότι η πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού των γυναικών 

είναι έξι µε δέκα φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή των ανδρών (Gelles, 1997; Straus, 

1993). Παρόλα αυτά, στην παρούσα µελέτη η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τις 

συµπεριφορές συντροφικής βίας δεν τεκµηριώνεται επαρκώς. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα που 

προέκυψαν, η διαφορά στην άσκηση συντροφικής βίας ανάµεσα στα δύο φύλα προκύπτει να 

είναι στατιστικώς σηµαντική µόνο για τις συµπεριφορές σεξουαλικής βίας, µε τους άνδρες να 

εµφανίζουν µεγαλύτερη µέση συµµετοχή από τις γυναίκες (p<0.001). Μάλιστα, οι γυναίκες 

βρέθηκαν να έχουν 60% λιγότερες πιθανότητες να ασκήσουν σεξουαλική βία στη σύντροφό 

τους σε σχέση µε τους άνδρες (p<0.001). Επίσης, η διαφορά στην υποδοχή συντροφικής 

βίας, εµφανίζεται στατιστικώς σηµαντική µόνο για τις συµπεριφορές 

ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας, µε τις γυναίκες να εκδηλώνουν µεγαλύτερη µέση 

συµµετοχή από τους άνδρες (p<0.001). Σε αντιδιαστολή µε το εύρηµά µας έρχεται 

αντίστοιχο εύρηµα πρόσφατης µελέτης στην Ελλάδα, η οποία διαπίστωσε αυξηµένο κίνδυνο 

των ανδρών να δεχτούν συναισθηµατική βία (Tzamalouka et al., 2006). Στην ίδια µελέτη 

αναγνωρίζεται υψηλός κίνδυνος των γυναικών να δεχτούν σεξουαλική βία από τους 

συντρόφους τους, γεγονός που δεν προέκυψε στην έρευνά µας όπου οι άνδρες και οι 

γυναίκες εµφανίζουν παρόµοια µέση υποδοχή τέτοιων συµπεριφορών. Επιπλέον, σε 

αντίθεση µε τα ευρήµατά µας, άλλη µελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι γυναίκες είχαν 

στατιστικώς περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να αναφέρουν υποδοχή συντροφικής 

βίας, ανεξαρτήτως αν αυτή αφορούσε σε βιασµό, φυσική επίθεση ή καταδίωξη, τόσο για τους 

12 τελευταίους µήνες όσο και για το σύνολο της ζωής τους (Tjaden & Thoennes, 2000). Η 

ίδια µελέτη βρήκε ότι οι διαφορές ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στη συχνότητα 

σωµατικών επιθέσεων γίνονταν µεγαλύτερες όσο αυξανόταν η σοβαρότητα των επιθέσεων. 
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Για παράδειγµα οι γυναίκες είχαν 2-3 φορές περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να 

αναφέρουν ότι ο σύντροφός τους πέταξε κάτι που µπορούσε να τους χτυπήσει, τις έσπρωξε, 

τις άρπαξε ή τις ταρακούνησε. Επιπλέον, οι γυναίκες είχαν 7-14 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να αναφέρουν ότι ο σύντροφός τους τις ξυλοκόπησε, τις έπνιξε ή προσπάθησε 

να τις πνίξει ή τις απείλησε µε όπλο ή µαχαίρι. Στην έρευνά µας ωστόσο, οι άνδρες και οι 

γυναίκες δεν εµφανίζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά ως προς την υποδοχή σωµατικής 

βίας. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες αλλά σε συµφωνία µε τα ευρήµατά µας, 

µελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να 

δεχτούν σωµατική βία από το/τη σύντροφό τους (Straus & Gelles, 1987).  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ανδρικό φύλο υφίσταται σε µεγάλο 

βαθµό συντροφική βία, γεγονός που δεν έχει επαρκώς αναγνωριστεί στην περιοχή της 

µελέτης.  Αρκετές άλλες επιδηµιολογικές µελέτες από διάφορες χώρες, έχουν επαρκώς 

καταδείξει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εµφανίζονται να εµπλέκονται σε συµπεριφορές 

συντροφικής βίας µε σχεδόν παρόµοια συχνότητα (Brinkerhof & Lupri, 1988; Brutz & 

Ingoldby, 1984; Rollins & Oheneba-Sakyi, 1990; Steinmetz, 1981). Κάποιες µάλιστα 

µελέτες έχουν βρει τις γυναίκες να χρησιµοποιούν συντροφική βία µε µεγαλύτερη συχνότητα 

και µεγαλύτερη σφοδρότητα από τους άνδρες (Arias et al., 1987; Gelles & Loseke, 1993; 

Riggs et al., 1990). Μπορεί στην άσκηση σεξουαλικής βίας, οι άνδρες να εξακολουθούν κατά 

κάποιο τρόπο να διατηρούν µια αισθητή διαφορά σε σχέση µε τις γυναίκες, συντηρώντας µε 

αυτό τον τρόπο την µέχρι σήµερα αντίληψη που θέλει τη σεξουαλική βία να αποτελεί 

κατεξοχήν ανδρική δραστηριότητα, ωστόσο στη σωµατική και την 

ψυχολογική/συναισθηµατική βία η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Ως αποτέλεσµα, φαίνεται 

να ανατρέπεται η άποψη που ήθελε τους άνδρες λιγότερο ευάλωτους στην υποδοχή 

σωµατικής βίας από τη σύντροφό τους, λόγω της µεγαλύτερης σωµατικής δύναµης και της 

οικονοµικής ανεξαρτησίας που τους έδινε τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη βίαιη σχέση 

(Χατζηφωτίου, 2005). Επίσης, οι γυναίκες δεν βρέθηκαν να αποτελούν τα µόνα ή τα κύρια 

θύµατα σωµατικής και σεξουαλικής βίας στη συντροφική σχέση όπως πολλές έρευνες έχουν 

κατά καιρούς υποστηρίξει. Παρόλα αυτά, πολλοί έχουν εκφράσει την άποψη ότι η 

συντροφική βία αν και ισότιµη, δεν είναι συµµετρική καθώς διαφέρει ως προς τη 

σφοδρότητα, την πρόθεση, το κίνητρο και τις συνέπειες (Dobash & Dobash, 1978). Πολλοί 

ερευνητές που µελέτησαν τη βίαιη πράξη µέσα στο ευρύτερο πλαίσιό της και όχι ως µια 

απλή πράξη βίας, κατέληξαν ότι η βία που διαπράττεται από τις γυναίκες σχετίζεται συχνά 

µε αυτοάµυνα ή εκδίκηση ενάντια στο σύντροφό τους (Berk et al., 1983; Browne et al., 

1999). Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι η βία των γυναικών προς το σύντροφό τους, συχνά 

αλλά όχι πάντα, συµβαίνει σε ένα πλαίσιο συνεχιζόµενης βίας και επιθετικότητας των ανδρών 
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προς αυτές (Miller, 2001). Ωστόσο δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο και στη δική µας 

περίπτωση καθώς ο προσδιορισµός του κινήτρου της βίας δεν υπήρξε αντικείµενο µελέτης.  

 

 

6.2 Η επίδραση της αυτοεκτίµησης στη συντροφική βία 

 

Η αυτοεκτίµηση µελετήθηκε ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό του ατόµου, το οποίο 

ασκεί συγκεκριµένη επίδραση στη συµµετοχή του σε βίαιες συµπεριφορές στα πλαίσια της 

συντροφικής σχέσης. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, η αυτοεκτίµηση 

βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την υποδοχή 

σωµατικής βίας (p<0.05) και την υποδοχή και άσκηση ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας 

(p<0.01, p<0.05). Επιπλέον, η χαµηλή αυτοεκτίµηση βρέθηκε να αυξάνει κατά 2 φορές την 

πιθανότητα υποδοχής σωµατικής βίας σε σχέση µε την υψηλή αυτοεκτίµηση ενώ η µέτρια 

αυτοεκτίµηση βρέθηκε να προβλέπει κατά 2-3 φορές µεγαλύτερη συµµετοχή σε 

συµπεριφορές ψυχολογικής/συναισθηµατικής βίας σε σχέση µε την υψηλή αυτοεκτίµηση. 

Ευρήµατα που συνδέουν τη χαµηλή αυτοεκτίµηση µε τη συντροφική βία, τη συζυγική 

επίθεση και άλλες εκφάνσεις της επιθετικής συµπεριφοράς έχουν προκύψει και σε άλλες 

µελέτες (Hudson & McIntosh, 1981; Neidig et al., 1986; Rigby & Slee, 1993; Slee and 

Rigby, 1993; White & Donat, 2001). Κάποιοι που εστίασαν σε συµπεριφορές εκφοβισµού 

διαπίστωσαν µια σηµαντική αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και στην 

υποδοχή τέτοιων συµπεριφορών (Rigby & Slee, 1991). Παρόµοιο εύρηµα προέκυψε επίσης 

από µελέτη σε νεαρούς παραβάτες, όπου η χαµηλή αυτοεκτίµηση βρέθηκε να συνδέεται 

αρνητικά σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την υποδοχή βίαιων συµπεριφορών 

(Falshaw, 1993). Σε άλλη µελέτη που έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήµατά µας, η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση βρέθηκε να συνδέεται σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την άσκηση 

εκφοβιστικών συµπεριφορών (O�Moore & Hillery, 1991). Μια πιθανή εξήγηση στο εύρηµά 

µας που συνδέει τη χαµηλή αυτοεκτίµηση µε την υποδοχή συντροφικής βίας µπορεί να 

στηριχθεί στην άποψη που αναφέρει ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης και ο φόβος της 

µοναξιάς που συνοδεύουν τη χαµηλή αυτοεκτίµηση, οδηγούν τα άτοµα σε µια συµπεριφορά 

γεµάτη υποχωρήσεις και χωρίς καµιά απολύτως προσωπική διεκδίκηση. Ως αποτέλεσµα, τα 

άτοµα αυτά επιτρέπουν στους άλλους να αυθαιρετούν εις βάρος τους (Tice, 1992). Ο φόβος 

της µοναξιάς και της απόρριψης πιθανόν να είναι ακόµη πιο ισχυρός στα πλαίσια ενός γάµου 

ή µιας µακρόχρονης συντροφικής σχέσης όπου η συναισθηµατική και η υλική εξάρτηση 

είναι ακόµη πιο έντονες και η ύπαρξη παιδιών ή η απουσία ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος πιθανόν να καθιστά τα άτοµα πιο ευάλωτα και περισσότερο δεκτικά. Ενώ 

όµως η άποψη αυτή µπορεί να εξηγήσει πώς συνδέεται η χαµηλή αυτοεκτίµηση µε την 
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υποδοχή συντροφικής βίας, δεν επαρκεί για να ερµηνεύσει τη σχέση που προέκυψε στη 

µελέτη µας να υπάρχει µεταξύ της χαµηλής αυτοεκτίµησης και της άσκησης ψυχολογικής 

βίας. Αυτή η εκδοχή µπορεί εν µέρει να ερµηνευτεί µε το µοντέλο της Προβολής, σύµφωνα 

µε το οποίο, η κοινωνική συµπεριφορά συχνά ενθαρρύνεται από την επιθυµία να αισθανθεί 

κάποιος καλά µε τον εαυτό του και οι άνθρωποι είναι αρκετά δηµιουργικοί στους τρόπους 

µε τους οποίους το πετυχαίνουν (Crocker & Luhtanen, 1990; Greenwald, 1980; 

Rosenberg, 1979). Για παράδειγµα, όταν αντιµετωπίζουν την προσωπική αποτυχία, οι 

άνθρωποι συχνά προσπαθούν να διατηρήσουν µια ευνοϊκή εικόνα του εαυτού ενοχοποιώντας 

άλλους για τις ανεπάρκειές τους και µεταθέτοντας τις ευθύνες σε αυτούς (Lemyre & Smith, 

1985). Η µετάθεση των ευθυνών συνήθως κατευθύνεται προς εύκολα αναγνωρίσιµες οµάδες 

εναντίον των οποίων ήδη υπάρχουν κοινωνικά αποδεκτές προκαταλήψεις. Έρευνες 

υποστηρίζουν ότι όταν ένα άτοµο που υποφέρει από χαµηλή αυτοεκτίµηση απειλείται από 

την αποτυχία ή τη µαταίωση, είναι πιο πιθανό να θίξει στιγµατισµένες οµάδες ή οµάδες και 

άτοµα που θεωρεί αδύναµα και κατώτερα (Crocker et al., 1987; Meindl & Lerner, 1984). 

Προσαρµόζοντας λοιπόν αυτή τη θεωρία στην έρευνα για τη συντροφική βία υποστηρίζεται 

ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες που βασανίζονται από αισθήµατα προσωπικής ανεπάρκειας και 

δυσαρέσκειας από τη ζωή τους, πιθανόν να επιδιώξουν να διατηρήσουν µια θετική εικόνα 

του εαυτού τους ενοχοποιώντας το/τη σύντροφό τους -το πιο προσιτό γι� αυτούς πρόσωπο- 

για τις ανεπάρκειές τους και επιρρίπτοντας τα αισθήµατα προσωπικής τους δυσαρέσκειας 

πάνω τους (Cowan & Mills, 2004).  

 

 

6.3 Οι παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας και η σχέση τους µε τη συντροφική 

βία στην ενήλικη ζωή 

 

Στην παρούσα µελέτη προέκυψε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των εµπειριών 

ενδο-οικογενειακής βίας κατά την παιδική ηλικία και όλων των συµπεριφορών υποδοχής και 

άσκησης συντροφικής βίας (p<0.001, p<0.01). Το χαρακτηριστικό αυτό που είχε διττή 

σηµασία αφού αφορούσε στην προσωπική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία και στη 

µαρτυρία κακοποίησης άλλων µελών της οικογένειας προέλευσης, βρέθηκε στην παρούσα 

µελέτη να προβλέπει έως και 2.5 περίπου φορές αύξηση της συµµετοχής σε συµπεριφορές 

υποδοχής και άσκησης σωµατικής και σεξουαλικής βίας. Αντίστοιχα ευρήµατα έχουν 

προκύψει σε προηγούµενες έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες το βίαιο οικογενειακό ιστορικό 

βρέθηκε να αυξάνει την πιθανότητα συντροφικής βίας (Burazeri et al., 2005; Hotaling & 

Sugarman, 1986; Jewkes et al., 2002; Kalmuss, 1984; Weaver & Clum, 1996). Κάποιοι 

µάλιστα βρήκαν ότι η προσωπική κακοποίηση του ατόµου από µέλη της οικογένειας 
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προέλευσης είχε πιο σοβαρό αντίκτυπο στον κίνδυνο εµφάνισης σωµατικής βίας στη 

συντροφική σχέση από την απλή παρατήρηση βίας µεταξύ των γονέων (Cage, 2005). Σε 

µελέτη που εστίασε στη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, βρέθηκε η εµπειρία αυτή να 

σχετίζεται σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την υποδοχή τόσο σωµατικής όσο και 

σεξουαλικής βίας από το/τη σύντροφο (Dunkle et al., 2004). Άλλη µελέτη έδειξε ότι οι 

γυναίκες που είχαν δει τους πατέρες τους να χτυπούν τις µητέρες τους είχαν 65% 

περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν την κακοποίηση από τους συντρόφους τους σε σχέση 

µε τις γυναίκες που δεν είχαν αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό. Σύµφωνα µε την ίδια 

µελέτη, οι γυναίκες που είχαν κακοποιηθεί από έναν γονέα σε νεαρή ηλικία είχαν 38% 

περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν συντροφική βία σε σχέση µε τις γυναίκες που δεν 

είχαν αντίστοιχη εµπειρία (Flake, 2005).  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης που έχει χρησιµοποιηθεί για να 

εξηγήσει τη συνέχιση της οικογενειακής βίας στις επόµενες γενιές, η παρατήρηση ή η 

εµπειρία της βίας στην παιδική ηλικία ενισχύει την τάση του ατόµου να ανταποκρίνεται 

επιθετικά στο στρες και να χρησιµοποιεί τη βία ως εργαλείο στην επίλυση προβληµάτων 

(Bandura, 1977; Burgess & Youngblade, 1988). Παροµοίως, το µοντέλο της διεργασίας 

της κοινωνικής πληροφορίας υποστηρίζει ότι τα παιδιά που τιµωρούνται σκληρά έχουν µια 

τάση να παρερµηνεύουν τις συµπεριφορές και τα κίνητρα των άλλων και να τα εκλαµβάνουν 

ως εχθρικά και προκλητικά µε αποτέλεσµα να έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

χρησιµοποιήσουν και τα ίδια τη βία σε στρεσογόνες καταστάσεις (Weiss et al., 1992). Κατά 

αυτόν τον τρόπο, τα άτοµα που προέρχονται από βίαιες οικογένειες µαθαίνουν και 

υιοθετούν κατά την παιδική τους ηλικία στάσεις που τα θέτουν σε επακόλουθο κίνδυνο. 

Αυτές οι στάσεις αφορούν στην αντιµετώπιση της βίας ως φυσιολογικής τόσο για αυτόν που 

την ασκεί όσο και για αυτόν που τη δέχεται (Haj-Yahia, 1997; 1998; Hanson, Sawyer, 

Hilton & Davis, 1992). Επίσης τα άτοµα αυτά υιοθετούν µια στάση υψηλής ανεκτικότητας 

απέναντί στη βία, όταν µάλιστα αυτή παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες ως προς το φύλο που 

την ασκεί και το φύλο που τη δέχεται (Jewkes et al., 2002). Κατά συνέπεια, η συντροφική 

βία µπορεί να αποτελέσει µέρος µιας συνέχειας, η οποία ξεκινά µε την έκθεση στη βία στα 

πλαίσια της οικογένειας προέλευσης και συνεχίζεται µε τη βία στις συντροφικές σχέσεις και 

στις οικογένειες που διαµορφώνονται στην ενήλικη ζωή (Cage, 2005). Μια εναλλακτική 

ερµηνεία στο εύρηµά µας στηρίζεται στην άποψη ότι η τάση των ατόµων µε ιστορικό ενδο-

οικογενειακής βίας να συµµετέχουν σε συµπεριφορές συντροφικής βίας είναι το αποτέλεσµα 

των αναπαραστάσεων των σχέσεων που νοητικά διαµορφώνουν. Σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, το άτοµο διαµορφώνει στο µυαλό του µοντέλα σχέσεων, στα οποία προσδίδει τις 

διαστάσεις του κυρίαρχου και του υποδεέστερου και αντίστοιχα του θύµατος και του θύτη 

(Dodge et al., 1994; Wekerle & Wolfe, 1999). Με αυτόν τον τρόπο το άτοµο πιθανόν να 
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επιλέξει συντρόφους και καταστάσεις που να συµβαδίζουν µε τον τρόπο που το ίδιο 

αντιλαµβάνεται τη σχέση, την θέση του µέσα στη σχέση και τις προσδοκίες του από τον/τη 

σύντροφό του (Cage, 2005). Έχοντας υπόψη την προοπτική αυτή, είναι πολύ σηµαντική η 

πρώιµη αναγνώριση της συντροφικής βίας και η παρέµβαση σε όλη την οικογένεια, 

προκειµένου να µειωθεί η πιθανότητα τα παιδιά των κακοποιηµένων ατόµων να βιώσουν και 

τα ίδια την κακοποίηση ή να την ασκήσουν στα πλαίσια της συντροφικής τους σχέσης κατά 

την ενήλικη ζωή.  

 

 
6.4 Κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά και η επίδρασή τους στη συντροφική 

βία 

 
 
Ανεξάρτητα από το φύλο, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην προσέγγιση της 

συντροφικής βίας, διάφορα άλλα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

διερευνήθηκαν στην παρούσα µελέτη προκειµένου να εκτιµηθεί η επίδρασή τους στην 

εµφάνιση συντροφικής βίας. Αυτό προέκυψε ως αποτέλεσµα της πλούσιας βιβλιογραφίας που 

υπάρχει και συνδέει τα προσωπικά αυτά δεδοµένα µε τη συντροφική βία σε διαφορετικούς 

πληθυσµούς. Πολλά ωστόσο από τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν δε βρέθηκαν να 

επιδρούν σηµαντικά στο υπό µελέτη φαινόµενο παρόλο που σχετική βιβλιογραφία στηρίζει 

το αντίθετο. Για παράδειγµα, το µορφωτικό επίπεδο έχει επαρκώς µελετηθεί και συνδεθεί 

τόσο µε την υποδοχή όσο και µε την άσκηση συντροφικής βίας (Mirrlees-Black & Byron, 

1999), χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει αντίστοιχη επίδραση στην παρούσα µελέτη. Επιπλέον, 

ενώ η φτώχεια έχει επαρκώς συνδεθεί στο παρελθόν µε τη συντροφική βία από πλήθος 

ερευνών (Bourgois, 1996; Cage, 2005; Jewkes et al., 2002), στην παρούσα µελέτη, το είδος 

κατοικίας ως δείκτης της οικονοµικής κατάστασης των συµµετεχόντων εµφάνισε στατιστικώς 

σηµαντική συσχέτιση µόνο µε την άσκηση σεξουαλικής βίας (p=0.025). Ταυτόχρονα µε τα 

παραπάνω, παρά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία που συνδέει την επαγγελµατική θέση του 

ατόµου άλλοτε µε αυξηµένη και άλλοτε µε µειωµένη υποδοχή συντροφικής βίας, πολλές 

φορές ως αποτέλεσµα της ασυµβατότητας των επαγγελµάτων των δύο συντρόφων (Hornung 

et al., 1981; Rao, 1997; Riggs et al., 2000; Schuler et al., 1996), στην παρούσα µελέτη 

στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το είδος της απασχόλησης προέκυψε µόνο 

στην άσκηση της σεξουαλικής βίας και την υποδοχή ψυχολογικής βίας (p=0.005, p=0.013). 

Επίσης, η ηλικία, παρόλο που συνδέθηκε αρνητικά σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την 

υποδοχή σωµατικής (p<0.01) και την υποδοχή και άσκηση σεξουαλικής βίας (p<0.01), δεν 

µπόρεσε ωστόσο παρουσία άλλων παραγόντων να προβλέψει µεταβολή στην πιθανότητα 

εµφάνισης κάποιας από τις τρεις µορφές συντροφικής βίας. Παρόλα αυτά, σηµαντικό µέρος 
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της βιβλιογραφίας υποστηρίζει το εύρηµά µας, ότι δηλαδή η συχνότητα της συντροφικής 

βίας τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνει η ηλικία των ατόµων γεγονός που κάποιοι το 

αποδίδουν στη πρόωρη διακοπή της σχέσης σε νεαρή ηλικία και κάποιοι άλλοι στο συνεχές 

της βίας που µπορεί να αλλάξει τις αντιλήψεις του ατόµου γύρω από τον εαυτό του και τη 

βία (Burazeri et al., 2005; Pan et al., 1994; Piispa, 2004; Straus et al., 1980). Με παρόµοιο 

τρόπο, και ενώ προέκυψε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης 

και του αριθµού των παιδιών µε τις συµπεριφορές υποδοχής και άσκησης σεξουαλικής βίας 

(p<0.01), ωστόσο κανένα από τα δύο αυτά κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά δεν 

µπόρεσε στις πολυπαραγοντικές αναλύσεις να προβλέψει τη µεταβολή στην πιθανότητα 

εµφάνισης κάποιας από τις τρεις µορφές συντροφικής βίας. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα, 

ο χρόνος συµβίωσης µε το/τη σύντροφο ήταν ένα προσωπικό χαρακτηριστικό που βρέθηκε 

να σχετίζεται σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο µε την υποδοχή και την άσκηση σωµατικής 

και σεξουαλικής βίας (p<0.01) και ταυτόχρονα βρέθηκε να προβλέπει τη µείωση της 

υποδοχής και της άσκησης σεξουαλικής βίας κατά 4% και 6% αντίστοιχα, για κάθε επιπλέον 

έτος συµβίωσης. Η αντίστροφη αυτή σχέση του χρόνου συµβίωσης µε την συντροφική βία 

έχει προκύψει και σε παρόµοια εκτίµηση που αφορά στην Ελλάδα (Tzamalouka et al., 

2006) ενώ έχει και από άλλους αναφερθεί ότι σηµαντικό ποσοστό της σωµατικής 

επιθετικότητας εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του αρραβώνα και κατά τα πρώτα χρόνια του 

γάµου, στην απουσία σοβαρής συζυγικής ασυµφωνίας (O�Leary et al., 1989; Roberts, 2005). 

Μάλιστα οι Ellsberg και συν. (2000) βρήκαν ότι η λανθάνουσα περίοδος µεταξύ της έναρξης 

του γάµου ή της συµβίωσης και της συντροφικής βίας ήταν πολύ µικρή. Πάνω από 50% των 

κακοποιηµένων γυναικών ανέφεραν σε εκείνη τη µελέτη ότι το πρώτο βίαιο συµβάν έλαβε 

χώρα στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του γάµου ενώ για το 80% η βία άρχισε στα 

τέσσερα χρόνια. Μια πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να στηριχτεί στις µικρές αναστολές που 

αντιµετωπίζει το άτοµο λόγω του περιορισµένου χρόνου συµβίωσης και της σχετικά µικρής 

συναισθηµατικής δέσµευσής µε το/τη σύντροφο. Επίσης, πιθανόν είναι µε την πάροδο του 

χρόνου η συντροφική βία να καταλαγιάζει ως αποτέλεσµα ωρίµανσης της σχέσης και 

προσαρµογής των ατόµων στις απαιτήσεις αυτής.  

 
 

6.5 Αδυναµίες της µελέτης 

 

Παρά τα πλεονεκτήµατα και τη συνεισφορά της παρούσας µελέτης στην έρευνα της 

συντροφικής βίας, θα πρέπει να αναφερθούν και συγκεκριµένες αδυναµίες της. Όσον αφορά 

στον τύπο της µελέτης, η πραγµατοποίηση µελέτης επιπολασµού αποτύπωνε το υπό µελέτη 

φαινόµενο σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή χωρίς να δίδει πληροφορίες για τη 
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µεταβολή του µέσα στο χρόνο. Επιπλέον, το δείγµα, παρά το γεγονός ότι θεωρείται 

ικανοποιητικό ως προς το µέγεθος, προήλθε από συγκεκριµένη περιοχή της Ελλάδος και 

δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό ώστε τα αποτελέσµατα να µπορούν να γενικευτούν σε όλο 

τον ελληνικό πληθυσµό. Στο ερευνητικό εργαλείο, σηµαντική αδυναµία σχετίζεται µε το 

γεγονός ότι η συντροφική βία µετρήθηκε µέσα από απλές πράξεις βίας χωρίς να είναι µε 

αυτό τον τρόπο δυνατή η ανάδειξη του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εκδηλώθηκε η βία και 

του κινήτρου αυτής. Επιπλέον, οι παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής βίας διερευνήθηκαν 

µε µια ερώτηση στην οποία δεν υπήρξε διάκριση µεταξύ της προσωπικής κακοποίησης και 

της µαρτυρίας κακοποίησης άλλων µελών της οικογένειας προέλευσης, τα οποία παρόλα 

αυτά έχουν βρεθεί να παρουσιάζουν διαφορετική επίδραση στη συντροφική βία. Μια 

επόµενη αδυναµία εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα ευρήµατα βασίστηκαν αποκλειστικά σε 

µια πηγή πληροφόρησης, εναλλακτικά του άνδρα ή της γυναίκας, χωρίς να υπάρχει κατά 

αυτόν τον τρόπο δυνατότητα διασταύρωσης των τοποθετήσεων από τον αντίστοιχο 

σύντροφο. Μεταξύ των άλλων, η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε αυτοαναφορές γεγονός που 

δηµιουργεί προβληµατισµό για την αξιοπιστία των τοποθετήσεων. Στην προκειµένη 

περίπτωση, ποικίλοι παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν την προθυµία ιδιαίτερα των θυµάτων 

να αποκαλύψουν τις εµπειρίες τους όπως για παράδειγµα ο φόβος του θύτη, ο οποίος συχνά 

αποτελεί τη ρεαλιστική ανησυχία που αναπτύσσει το θύµα ως απάντηση στις απειλές 

κακοποίησης κατά του ίδιου και των παιδιών του. Πιθανό είναι επίσης το θύµα να αναπτύξει 

αρνητικά συναισθήµατα για τον εαυτό του όπως ενοχή και ντροπή, τα οποία µπορούν να 

µειώσουν την πιθανότητα αναφοράς της βίας. Παράλληλα µε τα παραπάνω, το θύµα είναι 

πιθανόν να ενεργοποιήσει κάποιους µηχανισµούς άµυνας για την αντιµετώπιση των 

περιστατικών, όπως η άρνηση να δεχτεί το γεγονός της κακοποίησης, η ελαχιστοποίηση της 

απειλητικής φύσης της ή η εκλογίκευσή της, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πιθανότητα 

αναφοράς των περιστατικών συντροφικής βίας. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουµε και το 

γεγονός ότι η συντροφική βία λαµβάνει χώρα στα πλαίσια ενός γάµου ή µιας ροµαντικής 

σχέσης όπου παρά την όποια ένταση και βία, συνυπάρχει αγάπη και αίσθηµα ισχυρής 

θετικής προσκόλλησης στον θύτη µέσα από µια διαδικασία που ονοµάζεται τραυµατικό 

δέσιµο «traumatic bonding» (Herman, 1992). Αυτός ο ισχυρός δεσµός πιθανόν να αυξάνει 

τη δυσκολία αποκάλυψης της κακοποίησης από το θύµα λόγω αισθήµατος απιστίας και 

προδοσίας προς το/τη σύντροφο (Riggs et al., 2000). Τέλος, παρά την προσεκτική επιλογή 

των συνεντευκτών και τη σχετική εκπαίδευση που έλαβαν δεν µπορούµε να αποκλείσουµε 

την πιθανότητα οι ίδιοι οι συνεντευκτές κάποιες φορές ακούσια να προκάλεσαν κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης µε τη συµπεριφορά τους συγκεκριµένα συναισθήµατα στους 

ερωτώµενους, πιθανόν λόγω των προσωπικών βιωµάτων ή και των αντιλήψεών τους για τη 
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συντροφική βία, αποτρέποντάς τους µε αυτόν τον τρόπο να αποκαλύψουν τις εµπειρίες τους 

(Jewkes et al., 2002). 

 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει την συντροφική βία σε ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα 

της κοινωνίας του Ηρακλείου. Ο υψηλός επιπολασµός και η ισόρροπη συµµετοχή των δύο 

φύλων σε πράξεις συντροφικής βίας υποδηλώνουν µια διαφορετική εξέλιξη του φαινοµένου 

µέσα στο χρόνο, η οποία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να διερευνηθεί περεταίρω. 

Τα χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης να προβλέπουν 

αυξηµένο κίνδυνο ανάµειξης σε συµπεριφορές συντροφικής βίας πιθανόν να µην µπορούν 

µεµονωµένα να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια καταπολέµησης του φαινοµένου, ωστόσο θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη λήψη µέτρων και να επαληθευτούν µέσα από 

εξειδικευµένες µελέτες. Οι µελέτες αυτές θα ήταν καλό να διερευνήσουν και άλλες 

παραµέτρους που θεωρούνται σηµαντικές για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου. 

Τέτοιες παράµετροι µπορεί να είναι οι στάσεις και οι προθέσεις του πληθυσµού ως προς τη 

συντροφική βία καθώς και διάφορα σενάρια που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις για τα δύο 

φύλα και που πιθανόν να επηρεάζονται σηµαντικά από το κοινωνικό και πολιτισµικό 

περιβάλλον του τόπου. Σηµαντικό είναι σε επόµενες µελέτες να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο 

πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η συντροφική βία για να γίνει πιο κατανοητή η φύση 

και το ενδεχόµενο κίνητρο που συµβάλει στην εκδήλωσή της. Εξίσου σηµαντικό θα ήταν να 

διασταυρωθούν τα στοιχεία που αφορούν στη συντροφική βία από άλλες πηγές πέραν του 

θύµατος ή του θύτη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποφυγή αναληθειών και πιθανών 

σφαλµάτων. Τέλος, θα ήταν χρήσιµο στη γενικότερη έρευνα για τη συντροφική βία να 

συλλεχθούν µακροχρόνια δεδοµένα, τα οποία θα συνδράµουν ουσιαστικά στην διευκρίνιση 

θεµάτων υπαιτιότητας που έχουν µείνει ανεξερεύνητα από την παρούσα µελέτη.  

 

 

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

 

Ξεκινώντας µε το δεδοµένο ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης των 

προβληµάτων γενικότερα, πολλά µπορούν να είναι τα επίπεδα παρέµβασης για την πρόληψη 
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και αντιµετώπιση του προβλήµατος της συντροφικής βίας. Πιο συγκεκριµένα, η πρόληψη θα 

πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα (Χατζηφωτίου, 2005): στο Πρωτογενές, στο ∆ευτερογενές 

και το Τριτογενές (Ο διαχωρισµός γίνεται για σχηµατικούς λόγους και για λόγους 

κατηγοριοποίησης των ενεργειών). Στα πλαίσια της Πρωτογενούς Πρόληψης περιλαµβάνονται 

τα µέτρα που στοχεύουν στην προστασία των ατόµων από πιθανή εµπειρία συντροφικής 

κακοποίησης. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη κάθε µέτρο που λαµβάνεται σε κοινωνικό 

επίπεδο µε την προοπτική της εξάλειψης του προβλήµατος, εντάσσεται στην Πρωτογενή 

Πρόληψη. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι προγράµµατα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης 

του πληθυσµού για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σχέσεις των δύο φύλων, µέτρα που 

συµβάλουν στην αναθεώρηση των κοινωνικών στάσεων που υπογραµµίζουν την άσκηση βίας 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, µέτρα που συµβάλουν στην αλλαγή της στάσης των 

ΜΜΕ απέναντι στην συντροφική και γενικότερα την ενδο-οικογενειακή βία, προγράµµατα 

πρόνοιας και παροχής όπως οικονοµικά και άλλα προγράµµατα παιδικής φροντίδας και 

προστασίας που συµβάλουν στη µείωση του άγχους και της αβεβαιότητας των οικογενειών.   

Στη ∆ευτερογενή Πρόληψη περιλαµβάνονται τα µέτρα που απευθύνονται σε άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που προέρχονται από περιβάλλον υψηλού κινδύνου για ανάµειξη σε 

συµπεριφορές συντροφικής βίας. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι η ανάπτυξη προγραµµάτων, 

για την αντιµετώπιση της επιθετικής συµπεριφοράς ή κάποιου άλλου χαρακτηριστικού που 

ευνοεί τη συντροφική βία, τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα στη Μ. Βρετανία και 

απευθύνονται στους βίαιους άνδρες.  

Τέλος, στην Τριτογενή Πρόληψη εντάσσονται όλες εκείνες οι δράσεις και τα µέτρα 

που απευθύνονται στα θύµατα και έχουν ως στόχο την πρόληψη επανάληψης τέτοιων 

περιστατικών. Τέτοια µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν την εξασφάλιση πρόσβασης σε 

ουσιαστική φροντίδα της υγείας, σε συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για το 

θύµα και την οικογένειά του µέσω της οργανωµένης φροντίδας, της ασφάλισης και 

συγκεκριµένων προγραµµάτων,  εξειδικευµένες δράσεις υποστήριξης στα θύµατα και τους 

θύτες συντροφικής βίας µέσα από ψυχιατρικά προγράµµατα και προγράµµατα για την 

κατάχρηση ουσιών, ετοιµότητα των νοσοκοµείων και άλλων υγειονοµικών µονάδων που 

ενσωµατώνουν ιατρονοσηλευτική φροντίδα και κοινωνικές υπηρεσίες να αντιµετωπίσουν 

καταστάσεις συντροφικής βίας. 

Παράλληλα µε τα παραπάνω, ξεχωριστή σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση 

της έρευνας και της επιτήρησης, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη της 

συντροφικής βίας και στην ανάπτυξη προγραµµάτων. Η έλλειψη συστηµατικής 

πληροφόρησης σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων που δέχονται συντροφική βία περιορίζει 

σηµαντικά τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο πρόβληµα, καθώς αφενός δεν είναι δυνατή η 

αναγνώριση του µεγέθους τη συντροφικής βίας σε σχέση µε άλλα προβλήµατα δηµόσιας 
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υγείας και αφετέρου δεν ευνοείται η αναγνώριση οµάδων υψηλού κινδύνου οι οποίες θα 

µπορούσαν να επωφεληθούν από εστιασµένη παρέµβαση και αυξηµένες υπηρεσίες. 

Επιπλέον, η έλλειψη συστηµατικής πληροφόρησης περιορίζει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των αλλαγών στην επίπτωση και τον επιπολασµό της συντροφικής βίας στη 

διάρκεια του χρόνου, γεγονός που µε τη σειρά του περιορίζει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας των προληπτικών µέτρων και δράσεων.  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η καίρια και αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού 

του κοινωνικού προβλήµατος απαιτεί πολιτικές και δράσεις στρατηγικά συντονισµένες µε 

συµµετοχή τόσο του κρατικού µηχανισµού και όσο και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών.  
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Πίνακας 1  
Κατανοµή των συµµετεχόντων  

ως προς τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Μ.Τ. (τ.α.) 
 Min-Max 

n (%) 

Φύλο   
Άνδρες  212 (45.6) 
Γυναίκες  253 (54.4) 
Ηλικία 34.8 (10.7) 

18-74 
 

Έτη Συµβίωσης 10.5 (9.8) 
1-45 

 

Οικογενειακή κατάσταση   
Έγγαµος  278 (59.8) 
Άγαµος  150 (32.3) 
Άλλο  35 (7.5) 
Αριθµός παιδιών   
0  199 (42.8) 
1  59 (12.7) 
2  135 (29.0) 
3+  72 (15.5) 
Έτη Σπουδών 12.4 (4.3) 

0-27 
 

Επάγγελµα   
Επιστήµονες, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, καλλιτέχνες 

 86 (18.5) 

Έµποροι, εµπορ/λληλοι  49 (10.5) 
Υπάλληλοι γραφείου  81 (17.4) 
Παροχή υπηρεσιών   68 (14.6) 
Εργάτες, τεχνίτες, αγρότες  45 (9.7) 
Οικιακά  66 (14.2) 
Φοιτητές  58 (12.5) 
Συνταξιούχοι, άνεργοι  12 (2.6) 
Είδος κατοικίας   
∆ιαµέρισµα  333 (71.6) 
Μονοκατοικία  132 (28.4) 
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Πίνακας 2 
Κατανοµή συµµετεχόντων ως προς την εµπλοκή τους στις πράξεις Σωµατικής Βίας 

 
 
 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ 
συχνά 

Υποδοχή 359 (77.2) 78 (16.8) 21 (4.5) 7 (1.5) Κούνηµα, Άρπαγµα, 
Σφίξιµο, Τσίµπηµα, 
Γρατσούνισµα 

Άσκηση 370 (79.6) 71 (15.3) 20 (4.3) 3 (0.6) 

Υποδοχή 405 (87.1) 45 (9.7) 9 (1.9) 6 (1.3) Χαστούκι, Χτύπηµα, 
Τράβηγµα µαλλιών, 
Στρίψιµο χεριών, 
∆άγκωµα, Κλωτσιά 

Άσκηση 415 (89.2) 41 (8.8) 6 (1.3) 3 (0.6) 

Υποδοχή 457 (98.3) 4 (0.9) 1 (0.2) 3 (0.6) Γρονθοκόπηµα, Κάψιµο, 
Κόψιµο, Πνίξιµο, Χρήση 
όπλων 

Άσκηση 459 (98.7) 4 (0.9) 0 (0.0) 2 (0.4) 

 

 

 

 

 
Πίνακας 3 

Κατανοµή συµµετεχόντων ως προς την εµπλοκή τους στις πράξεις Σεξουαλικής Βίας 
 

 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ 
συχνά 

Υποδοχή 435 (93.5) 25 (5.4) 3 (0.6) 2 (0.4) Συµµετοχή σε 
ανεπιθύµητες σεξουαλικές 
πράξεις που προκαλούν 
δυσφορία, αηδία 

Άσκηση 444 (95.5) 
 

18 (3.9) 2 (0.4) 1 (0.2) 

Υποδοχή 419 (90.1) 36 (7.7) 5 (1.1) 5 (1.1) Πρόκληση πόνου κατά τη 
σεξουαλική πράξη, παρά 
τη θέλησή σας 

Άσκηση 431 (92.7) 26 (5.6) 6 (1.3) 2 (0.4) 

Υποδοχή 235 (50.5) 137 (29.5) 74 (15.9) 19 (4.1) ∆ιακοπή ύπνου για σεξ, 
παρά τη θέληση σας 
 

Άσκηση 256 (55.1) 132 (28.4) 57 (12.3) 20 (4.3) 

Υποδοχή 379 (81.5) 51 (11.0) 26 (5.6) 9 (1.9) Υποχρεωτικό σεξ 

Άσκηση 395 (84.9) 49 (10.5) 14 (3.0) 7 (1.5) 

Υποδοχή 389 (83.7) 59 (12.7) 13 (2.8) 4 (0.9) Ενοχλητικά ερωτικά 
αγγίγµατα µπροστά σε 
τρίτους 

Άσκηση 403 (86.7) 52 (11.2) 10 (2.2) 0 (0.0) 
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Πίνακας 4 
Κατανοµή συµµετεχόντων ως προς την εµπλοκή τους στις πράξεις  

Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 
 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ/ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά 

Υποδοχή 245 
(52.7) 

141 
(30.3) 

50 
(10.8) 

29 
(6.2) 

Στέρηση της προσωπικής σας ζωής 
(π.χ. δεν πρόκειται να πας πουθενά 
µόνος/η σου�) Άσκηση 263 

(56.6) 
146 

(31.4) 
45 

(9.7) 
11 

(2.4) 
Υποδοχή 283 

(60.9) 
129 

(27.7) 
32 

(6.9) 
21 

(4.5) 
Βρίσιµο, χυδαιολογία, ειρωνεία κλπ. 

Άσκηση 283 
(60.9) 

139 
(29.9) 

33 
(7.1) 

10 
(2.2) 

Υποδοχή 336 
(72.3) 

94 
(20.2) 

20 
(4.3) 

15 
(3.2) Προσβολή, απαξίωση (π.χ. στοιχείων 

του χαρακτήρα, για το παρελθόν, την 
καταγωγή κλπ.) 

Άσκηση 344 
(74.0) 

102 
(21.9) 

11 
(2.4) 

8 
(1.7) 

Υποδοχή 162 
(34.8) 

201 
(43.2) 

71 
(15.3) 

31 
(6.7) Απόδοση κατηγοριών, ευθυνών, 

ενοχών σε εσάς (π.χ. για λάθη, 
παραλείψεις, κλπ) 

Άσκηση 178 
(38.3) 

209 
(44.9) 

60 
(12.9) 

18 
(3.9) 

Υποδοχή 280 
(60.2) 

119 
(25.6) 

45 
(9.7) 

21 
(4.5) 

Απειλές για φυσική ή συναισθηµατική 
κακοποίηση (π.χ. απειλητικό βλέµµα, 
θα σου δείξω εγώ, εύκολη απώλεια 
της ψυχραιµίας του/της,  κλπ.) 

Άσκηση 285 
(61.3) 

127 
(27.3) 

39 
(8.4) 

14 
(3.0) 

Υποδοχή 393 
(84.5) 

37 
(8.0) 

19 
(4.1) 

16 
(3.4) Απαγόρευση εργασίας (π.χ. η θέση 

σου είναι στο σπίτι, δεν χρειάζεται να 
δουλεύεις κλπ.) 

Άσκηση 410 
(88.2) 

37 
(8.0) 

13 
(2.8) 

5 
(1.1) 

Υποδοχή 308 
(66.2) 

96 
(20.6) 

46 
(9.9) 

15 
(3.2) Υποχρέωση να ζητάτε χρήµατα, 

επίκριση αγορών (π.χ. ό,τι αγοράζετε 
το θεωρεί σπατάλη) 

Άσκηση 322 
(69.2) 

104 
(22.4) 

30 
(6.5) 

9 
(1.9) 

Υποδοχή 368 
(79.1) 

66 
(14.2) 

19 
(4.1) 

12 
(2.6) ∆ηµόσια ταπείνωση (π.χ. να σας 

προσβάλλει µπροστά σε άλλους κλπ.) Άσκηση 392 
(84.3) 

63 
(13.5) 

7 
(1.5) 

3 
(0.6) 

Υποδοχή 366 
(78.7) 

65 
(14.0) 

18 
(3.9) 

16 
(3.4) Επιβολή απόψεων του/της ή φέρσιµο 

απέναντί σας σαν να είσαστε υπηρέτης 
/τρια 

Άσκηση 379 
(81.5) 

71 
(15.3) 

12 
(2.6) 

3 
(0.6) 

Υποδοχή 390 
(83.9) 

55 
(11.8) 

13 
(2.8) 

7 
(1.5) Αποκλεισµός από τη λήψη αποφάσεων 

(π.χ. για διαπαιδαγώγηση παιδιών, 
αγορές, ταξίδια κλπ.) 

Άσκηση 399 
(85.8) 

54 
(11.6) 

8 
(1.7) 

4 
(0.9) 

Υποδοχή 175 
(37.6) 

180 
(38.7) 

70 
(15.1) 

40 
(8.6) 

Έλεγχος πράξεων, συναντήσεων, 
συναναστροφών και συζητήσεων (π.χ. 
πού ήσουν; τι έκανες; γιατί άργησες; 
κλπ.) 

Άσκηση 194 
(41.7) 

178 
(38.3) 

71 
(15.3) 

22 
(4.7) 

Υποδοχή 351 
(75.5) 

77 
(16.6) 

20 
(4.3) 

17 
(3.7) Αποµόνωση από φίλους, φίλες, 

συγγενείς Άσκηση 371 
(79.8) 

78 
(16.8) 

12 
(2.6) 

4 
(0.9) 
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Πίνακας 5 
Κατανοµή συµµετεχόντων ως προς τις απαντήσεις τους στην κλίµακα της αυτοεκτίµησης του 

Rosenberg (1965) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ν (%) 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 
µέτρια 

Συµφωνώ 
µέτρια 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συνολικά, είµαι 
ικανοποιηµένος/η από τον 
εαυτό µου 

5 
(1.1) 

12 
(2.6) 

30 
(6.5) 

100 
(21.5) 

214 
(46.0) 

104 
(22.4) 

Κατά καιρούς σκέφτοµαι ότι δεν 
είµαι καλός/ή σε τίποτα 

27 
(5.8) 

69 
(14.8) 

67 
(14.4) 

149 
(32.0) 

129 
(27.7) 

24 
(5.2) 

Αισθάνοµαι ότι έχω αρκετές 
δυνατότητες 

5 
(1.1) 

18 
(3.9) 

35 
(7.5) 

122 
(26.2) 

203 
(43.7) 

82 
(17.6) 

Είµαι ικανός/ή να ενεργώ τόσο 
καλά όσο και οι άλλοι 

3 
(0.6) 

12 
(2.6) 

10 
(2.2) 

63 
(13.5) 

235 
(50.5) 

142 
(30.5) 

Νιώθω ότι δεν έχω κάνει πολλά 
πράγµατα για τα οποία να είµαι 
υπερήφανος/η 

129 
(27.7) 

161 
(34.6) 

85 
(18.3) 

35 
(7.5) 

45 
(9.7) 

10 
(2.2) 

Ασφαλώς και κατά καιρούς 
νιώθω άχρηστος/η 

163 
(35.1) 

137 
(29.5) 

71 
(15.3) 

55 
(11.8) 

29 
(6.2) 

10 
(2.2) 

Αισθάνοµαι ότι είµαι ένα 
αξιόλογο άτοµο, τουλάχιστον 
όσο και οι άλλοι 

14 
(3.0) 

10 
(2.2) 

13 
(2.8) 

64 
(13.8) 

203 
(43.7) 

161 
(34.6) 

Θα ήθελα να τρέφω µεγαλύτερο 
σεβασµό για τον εαυτό µου 

128 
(27.5) 

116 
(24.9) 

43 
(9.2) 

57 
(12.3) 

78 
(16.8) 

43 
(9.2) 

Σε τελική ανάλυση, τείνω να 
πιστεύω ότι είµαι 
αποτυχηµένος/η 

219 
(47.1) 

133 
(28.6) 

45 
(9.7) 

40 
(8.6) 

17 
(3.7) 

11 
(2.4) 

Έχω θετική στάση απέναντι 
στον εαυτό µου  

5 
(1.1) 

9 
(1.9) 

14 
(3.0) 

73 
(15.7) 

211 
(45.4) 

153 
(32.9) 
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Πίνακας 6 
Σχέση κοινωνικο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε την Υποδοχή και την Άσκηση Συντροφικής Βίας 

r = Συντελεστής συσχέτισης κατά Spearman 
       **  Σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.01  
       *    Σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.05 
1 Έλεγχος Kruskal-Wallis 
2 Έλεγχος Mann-Whitney  

 
 
 
 

Πίνακας 7 
Σχέση φύλου µε την Υποδοχή και την Άσκηση των τριών µορφών Συντροφικής Βίας 

 
  Άνδρες 

(n=212) 
Γυναίκες 
(n=253) 

 

Μορφές Συντροφικής Βίας Αθροιστικό 
σκορ 

Μ.Τ (∆ιάµεσος) 
             

P-value* 

Υποδοχή Σωµατικής Βίας  0-9 0.5 (0.0) 0.4 (0.0) 0.846 
Άσκηση Σωµατικής Βίας  0-9 0.4 (0.0) 0.3 (0.0) 0.071 
Υποδοχή Σεξουαλικής Βίας  0-15 1.4 (1.0) 1.4 (0.0) 0.958 
Άσκηση Σεξουαλικής Βίας  0-15 1.6 (1.0) 0.8 (1.0) 0.000 
Υποδοχή 
Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας  

0-36 4.9 (4.0) 7.0 (5.0) 0.000 

Άσκηση 
Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 

0-36 4.9 (4.0) 5.0 (4.0) 0.682 

* Έλεγχος Mann-Whitney  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Υποδοχή 
Σωµατικής 
Βίας 

 
 
 

 (0-9) 

Άσκηση 
Σωµατικής 
Βίας  

 
 

(0-9) 

Υποδοχή
Σεξουαλικ
ής Βίας 

 
 

 (0-15) 

Άσκηση 
Σεξουαλικ
ής Βίας 

 
 

 (0-15) 

Υποδοχή 
Ψυχολογικής/ 
Συναισθηµατική

ς Βίας 
 

 (0-36) 

Άσκηση  
Ψυχολογικής/ 
Συναισθηµατική

ς Βίας 
 

(0-36) 

   r    

Ηλικία -0.127** -0.090 -0.148** -0.198** -0.057 -0.040 
Έτη σπουδών -0.038 -0.033 0.063 0.099* -0.055 -0.001 
Έτη συµβίωσης -0.140** -0.107* -0.188** -0.258** -0.070 -0.079 
   p-value   
Οικογενειακή 
κατάσταση1 0.038 0.085 0.002 0.001 0.176 0.302 

Αριθµός παιδιών1  0.031 0.111 0.002 0.001 0.781 0.543 
Επάγγελµα1 0.654 0.341 0.051 0.005 0.013 0.416 
Είδος κατοικίας2 0.938 0.675 0.423 0.025 0.260 0.042 
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Πίνακας 8 

Σχέση παιδικών εµπειριών ενδο-οικογενειακής βίας µε την Υποδοχή και την Άσκηση των τριών 
µορφών Συντροφικής Βίας 

 
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-

οικογενειακής βίας 
 

  Όχι  Ναι  

Μορφές Συντροφικής Βίας Αθροιστικό 
σκορ 

Μ.Τ (∆ιάµεσος) P-value* 

Υποδοχή Σωµατικής Βίας 0-9 0.3 (0.0) 0.6 (0.0) 0.000 
Άσκηση Σωµατικής Βίας 0-9 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 0.002 
Υποδοχή Σεξουαλικής Βίας 0-15 1.0 (1.0) 1.7 (1.0) 0.000 
Άσκηση Σεξουαλικής Βίας 0-15 0.9 (0.0) 1.4 (1.0) 0.001 
Υποδοχή 
Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 

0-36 5.3 (4.0) 6.7 (5.0) 0.003 

Άσκηση 
Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 

0-36 4.3 (3.0) 5.6 (5.0) 0.000 

* Έλεγχος Mann-Whitney 
 
 
 
 
 
Πίνακας 9 

Συσχέτιση της αυτοεκτίµησης µε την Υποδοχή και την Άσκηση των τριών µορφών Συντροφικής 
Βίας 

 
 Αυτοεκτίµηση 

 r* p-value 

Μορφές Συντροφικής Βίας  (n=465)   

Υποδοχή Σωµατικής Βίας 
 

-0.115 0.013 

Άσκηση Σωµατικής Βίας 
 

-0.077 0.098 

Υποδοχή Σεξουαλικής Βίας 
 

-0.061 0.190 

Άσκηση Σεξουαλικής Βίας 
 

0.009 0.844 

Υποδοχή Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 
 

-0.200 0.000 

Άσκηση Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 
 

-0.118 0.011 

r= Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης Spearman 
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Πίνακας 10 
Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Υποδοχή Σωµατικής Βίας 

  
 Υπόδειγµα 1 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο 0.034 0.234 0.885 1.035 0.654 1.638 
 Ηλικία -0.015 0.018 0.420 0.985 0.950 1.021 
  Οικογενειακή κατάσταση 0.226 0.392 0.565 1.253 0.581 2.701 
  Έτη συµβίωσης  -0.033 0.022 0.129 0.967 0.926 1.010 
  Αριθµός παιδιών 0.243 0.418 0.560 1.275 0.563 2.891 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.106    
 Χαµηλή 0.670 0.326 0.040 1.953 1.032 3.699 
 Μέτρια 0.241 0.281 0.391 1.272 0.734 2.206 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.806 0.231 0.000 2.240 1.423 3.523 

 (Constant)  -1.255 0.754 0.096 0.285   
 
 
 
 
 

Πίνακας 11 
Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Άσκηση Σωµατικής Βίας 

 
 Υπόδειγµα 2 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο -0.435 0.235 0.064 0.648 0.408 1.026 
 Ηλικία -0.018 0.019 0.347 0.982 0.947 1.019 
  Οικογενειακή κατάσταση -0.182 0.392 0.643 0.834 0.387 1.798 
  Έτη συµβίωσης  -0.014 0.022 0.525 0.986 0.945 1.029 
  Αριθµός παιδιών -0.123 0.415 0.766 0.884 0.392 1.993 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.385    
 Χαµηλή 0.332 0.322 0.303 1.393 0.741 2.618 
 Μέτρια -0.042 0.272 0.876 0.959 0.563 1.633 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.721 0.231 0.002 2.057 1.307 3.236 

 (Constant)  -0.033 0.765 0.966 0.968   
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Πίνακας 12 
Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Υποδοχή Σεξουαλικής Βίας 

 
 Υπόδειγµα 3 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο 0.239 0.209 0.253 1.270 0.843 1.914 
 Ηλικία -0.004 0.017 0.836 0.996 0.964 1.030 
  Οικογενειακή κατάσταση -0.230 0.352 0.513 0.794 0.399 1.583 
  Έτη συµβίωσης  -0.043 0.019 0.026 0.958 0.923 0.995 
  Αριθµός παιδιών -0.005 0.378 0.989 0.995 0.474 2.087 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.473    
 Χαµηλή 0.028 0.294 0.924 1.028 0.578 1.829 
 Μέτρια -0.228 0.235 0.333 0.796 0.502 1.263 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.520 0.201 0.010 1.683 1.135 2.494 

 (Constant)  0.582 0.679 0.391 1.790   
 

 

 

 

Πίνακας 13 
Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Άσκηση Σεξουαλικής 

Βίας 
 
 

 Υπόδειγµα 4 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο -0.904 0.216 0.000 0.405 0.265 0.618 
 Ηλικία -0.025 0.017 0.154 0.975 0.943 1.009 
  Οικογενειακή κατάσταση -0.238 0.354 0.502 0.788 0.394 1.578 
  Έτη συµβίωσης  -0.061 0.020 0.002 0.941 0.905 0.979 
  Αριθµός παιδιών 0.560 0.380 0.141 1.750 0.830 3.690 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.395    
 Χαµηλή -0.036 0.297 0.903 0.964 0.538 1.727 
 Μέτρια -0.289 0.241 0.231 0.749 0.467 1.202 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.500 0.205 0.015 1.649 1.103 2.466 

 (Constant)  2.774 0.711 0.000 16.020   
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Πίνακας 14 

Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Υποδοχή 
Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής Βίας 

 
 Υπόδειγµα 5 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο 0.119 0.382 0.756 1.126 0.532 2.383 
 Ηλικία -0.038 0.030 0.194 0.962 0.908 1.020 
  Οικογενειακή κατάσταση 1.162 0.640 0.069 3.197 0.912 11.209 
  Έτη συµβίωσης  0.026 0.032 0.422 1.026 0.963 1.093 
  Αριθµός παιδιών 0.290 0.616 0.637 1.337 0.400 4.473 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.030    
 Χαµηλή 0.480 0.471 0.308 1.617 0.643 4.068 
 Μέτρια 1.108 0.419 0.008 3.028 1.332 6.886 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.241 0.372 0.517 1.273 0.614 2.638 

 (Constant)  2.174 1.234 0.078 8.792   
  

 

 

 

Πίνακας 15 
Υπόδειγµα Λογιστικής Παλινδροµικής Ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Άσκηση 

Ψυχολογικής/Συναισθηµατικής  Βίας 
 

 Υπόδειγµα 6 B SE p-value Exp (B) 95% CI 
  Φύλο -0.367 0.341 0.282 0.693 0.355 1.352 
 Ηλικία -0.014 0.028 0.609 0.986 0.934 1.041 
  Οικογενειακή κατάσταση 0.109 0.562 0.846 1.115 0.371 3.356 
  Έτη συµβίωσης  -0.016 0.030 0.589 0.984 0.927 1.044 
  Αριθµός παιδιών 0.333 0.598 0.578 1.395 0.432 4.505 
  Επίπεδο αυτοεκτίµησης    0.145    
 Χαµηλή 0.308 0.425 0.468 1.361 0.591 3.133 
 Μέτρια 0.704 0.360 0.051 2.021 0.998 4.093 
 Υψηλή (Κατηγορία αναφοράς)       
  Παιδικές εµπειρίες ενδο-οικογενειακής 
βίας 

0.501 0.327 0.125 1.651 0.870 3.132 

 (Constant)  2.598 1.120 0.020 13.435   
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