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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξεταστεί η ύπαρξη του φαινοµένου της 

βίας και σεξουαλικής κακοποίησης µέσα στην Ελληνική οικογένεια και αφορούν την 

γυναίκα-θύµα αλλά και το παιδί-θύµα, µέσω της εξέτασης των συµπερασµάτων των 

ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και ποια η σχέση της Ελληνικής 

πραγµατικότητας µε τον υπόλοιπο κόσµο πάνω σε αυτό το ζήτηµα. 

 Επίσης να αναζητηθεί τι γίνεται τελικά από το νόµο, τους κοινωνικούς φορείς 

(κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς), για την πρόληψη, την αντιµετώπιση αλλά και 

την αποβολή του φαινοµένου όπως επίσης και για την περαιτέρω αντιµετώπιση του 

θύτη και του θύµατος. 

Τέλος γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί το ψυχολογικό προφίλ του θύµατος και 

του θύτη και να εξηγηθούν τα αιτία της εµφάνισης και διατήρησης του φαινοµένου 

της βίας και σεξουαλικής κακοποίησης στην οικογένεια αλλά και οι επιπτώσεις του 

απεχθούς αυτού φαινοµένου στην ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση των 

θυµάτων. Τα κοινωνικά αλλά και νοµικά κενά που το βοηθούν να επιβιώνει και να 

µένει ατιµώρητο αλλά και προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει στον τοµέα την 

ψυχολογικής βοήθειας των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας. 

Ολοκλήρωσα την εργασία µου αναλύοντας τη λείπει στην Ελλάδα πάνω στο 

ζήτηµα της πρόληψης και ενηµέρωσης κατά της ενδοοικογενειακης βίας µε σκοπό να 

µειωθεί ο αριθµός των θυµάτων που όλο και περισσότερο αυξάνετε.  
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Ο θεσµός της οικογένειας 

Κατά τα τελευταία 50 έτη έχει παρατηρηθεί ένα ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον 

σχετικά µε τη µελέτη του θεσµού της οικογένειας και των θεµάτων που προκύπτουν 

στο πλαίσιο αυτής. Το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται µε το πλήθος των µελετών και 

των ερευνών που διεξάγονται και µε την ποικιλία των θεωρητικών προσεγγίσεων που 

αναπτύσσονται, προκειµένου να ερµηνευτούν τα σχετικά µε την οικογένεια φαινόµενα 

και να προβλεφθεί η εξέλιξή τους (Μουσούρου Μ. Λ., Αθήνα, 1989, σελ. 10). 

Η οικογένεια, είναι ένας κοινωνικός θεσµός (δηλ. η επιδίωξη ενός κοινωνικά 

σηµαντικού σκοπού µε κοινωνικά παραδεκτούς και παγιωµένους τρόπους ατοµικής ή 

συλλογικής συµπεριφοράς και δράσης). Ορίζεται δε σαν µια οµάδα ατόµων που 

συνδέονται µεταξύ τους µε το γάµο, την εξ αίµατος συγγένεια ή την υιοθεσία. 

Η οικογένεια µπορεί να διακριθεί σε : 

α.- Συζυγική/Πυρηνική, (nuclear family), που αποτελείται από το έγγαµο 

ζευγάρι και τα παιδιά τους ή από τον ένα γονέα µε το/α παιδί/ιά του που συνήθως 

ζουν κάτω από κοινή στέγη και  

β.- Εκτεταµένη (extended family), που αποτελείται από τρεις η περισσότερες 

γενιές προσώπων που συνήθως ζουν µαζί ή σε πολύ κοντινή απόσταση η µία από την 

άλλη και έχουν κοινή καταγωγή. 

Η πρώτη από τις µορφές αυτές οικογένειας είναι η πλέον συνηθισµένη στις 

βιοµηχανοποιηµένες κοινωνίες ενώ η δεύτερη στις αγροτικές. 

Η οικογένεια µπορεί επίσης να είναι, 

α.- πατριαρχική (patriarchal), όπου ο επικεφαλής και αυτός που ασκεί εξουσία σ' 

αυτή είναι ο πατέρας, 

β.- µητριαρχική (matriarchal), στην οποία κυριαρχεί και ασκεί εξουσία η µητέρα 

και 

γ.- ισότιµη (egalitarian), στην οποία η εξουσία ανήκει εξίσου και στους δύο 

συζύγους. 

Η οικογένεια, ως κοινωνικός θεσµός, έχει κοινωνικά σηµαντικούς σκοπούς που 

συνοψίζονται στην εξασφάλιση της συνέχειας της κοινωνίας και που αναλύονται στη 

µεταβίβαση, από τη µία γενιά στην άλλη, του πολιτισµού ως τρόπου ζωής και τρόπου 

ύπαρξης, των υλικών πραγµάτων και των κοινωνικών θέσεων. Η οικογένεια αποτελεί 

έναν καθολικό θεσµό γιατί συνίσταται σε ένα σταθερό πλέγµα σχέσεων µεταξύ 
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κοινωνικά προσδιορισµένων ρόλων (σύζυγος, µητέρα, γιος, αδελφός κ.λπ.) και, 

επιπλέον, εµπεριέχει λειτουργίες µε τις οποίες προωθείται η ικανοποίηση στόχων 

βαρυσήµαντων για τα άτοµα και το σύνολο, ώστε ο θεσµός να εµφανίζεται -µε 

παραλλαγές ασφαλώς- σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες(Μουσούρου Μ. 

Λ., ο.π., σελ. 15).  

Οι λειτουργίες του θεσµού της οικογένειας µπορούν να συνοψισθούν σε 

αναπαραγωγικές λειτουργίες, σε οικονοµικές λειτουργίες, σε εκπαιδευτικές και, τέλος, 

σε ψυχολογικές λειτουργίες, που συνίστανται κυρίως στην ικανοποίηση της ανάγκης 

των ατόµων να αισθάνονται ασφαλή και να απολαµβάνουν τη στοργή των άλλων. Οι 

ψυχολογικές λειτουργίες του θεσµού της οικογένειας έχουν αποκτήσει στις µέρες µας 

ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία, καθώς στις σύγχρονες κοινωνίες η ταχύτητα των 

κοινωνικών µετασχηµατισµών δηµιουργεί ρευστότητα στις κοινωνικές σχέσεις και, 

κατ’ επέκταση, συναισθηµατική ανασφάλεια στα άτοµα (Μουσούρου Μ. Λ., ο.π., σελ. 

22-23). 

 Τέλος, η οικογένεια, ως κοινωνική οµάδα, έχει δοµή, που αυτή συνίσταται σε ένα 

σταθερό πλέγµα κοινωνικών θέσεων - υπό την έννοια ύπαρξης ιεραρχίας και 

στρωµατοποιηµένης κοινωνικής οµάδας - και κοινωνικών ρόλων, δηλαδή 

συµπεριφοράς που αναµένεται από τον κάτοχο µιας θέσης, σε ένα δίκτυο σχέσεων 

µεταξύ κοινωνικών θέσεων και ρόλων. Παραδοσιακά, οι θέσεις και οι ρόλοι µέσα 

στην οικογένεια εξαρτώνται από το φύλο και την ηλικία, δηλαδή από χαρακτηριστικά 

που είναι δεδοµένα για το άτοµο και δεν επηρεάζονται από την προσωπικότητα, τις 

ικανότητες ή τις επιθυµίες του.  

Καθώς η κοινωνία εξελίσσεται, από παραδοσιακή αγροτική σε σύγχρονη 

βιοµηχανική-αστική, οι κοινωνοί θεσµοί πολλαπλασιάζονται, καταργούνται ή 

διαφοροποιούνται.  

 

 

Η βία στην οικογένεια 

Παρόλο, που η κοινωνία που ζούµε είναι διάτρητη από εικόνες και επεισόδια 

βίας, όταν αναφερόµαστε στο θεσµό της οικογένειας και στη σηµασία του ρόλου της 

µικρής αυτής κοινωνικής οµάδας στην οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη της κοινωνία 

µας, έχουµε, σχεδόν πάντα, την αντίληψη ότι µιλάµε για ένα ασφαλές περιβάλλον. 
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Ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν συναισθήµατα αγάπης και αλληλεγγύης, ενώ - η 

µεταξύ των µελών της οικογένειας - συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από τρυφερότητα 

και στοργή (Βλ. Gelles R. J., 1997, σελ. 1-4). Οι συγκρούσεις και οι βιαιότητες στο 

πλαίσιο της οικογένειας φαντάζουν εξωπραγµατικές στα µάτια του ευρύτερου 

πληθυσµού.  

Εντούτοις, η βία στο πλαίσιο της οικογένειας είναι µια θλιβερή πραγµατικότητα. 

Η καθηµερινότητα, καταδεικνύει πως η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φαινόµενο 

που, όχι µόνο υπάρχει, µα στις µέρες µας, έχει λάβει και ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η 

βία στην οικογένεια, ή η ενδοοικογενειακή βία όπως είθισται να ονοµάζεται, 

θεωρείται βία λόγω φύλου, το οποίο σηµαίνει ότι στρέφεται κατά των γυναικών 

ακριβώς επειδή είναι γυναίκες, ή ότι πλήττει τις γυναίκες κατά τρόπο δυσανάλογο. 

Συνήθως, ασκείται από τους ισχυρότερους προς τους αδύναµους, συνεπώς, οι 

δράστες είναι κατά κύριο λόγο άνδρες, ενώ τα θύµατα γυναίκες, ηλικιωµένοι και 

ανήλικοι.  

Αν η οικογένεια θεωρείται καταφύγιο γαλήνης και αρµονίας, η ενδοοικογενειακή 

βία συνιστά µία γνήσια αντίφαση και ανακολουθία. Η βία θρυµµατίζει την ειρηνική 

εικόνα της οικογενειακής εστίας, της ασφάλειας, την οποία προσφέρει ο συγγενικός 

δεσµός. Πέραν τούτου, ο ύπουλος χαρακτήρας της ενδοοικογενειακής βίας έχει 

καταγραφεί σε πολλές χώρες και πολιτισµούς σε όλον τον κόσµο. Πρόκειται για 

φαινόµενο οικουµενικό. 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι βία, η οποία συµβαίνει εντός της ιδιωτικής σφαίρας, 

κυρίως µεταξύ ατόµων, που σχετίζονται µεταξύ τους µε στενούς δεσµούς αίµατος ή 

εξ αγχιστείας. Παρά την προφανή ουδετερότητα του όρου, η ενδοοικογενειακή βία 

σχεδόν πάντα συνιστά έγκληµα λόγω φύλου, που διαπράττεται από τους άνδρες εις 

βάρος των γυναικών. Όταν συµβαίνει το αντίθετο και οι γυναίκες αντεπιτίθενται στους 

άρρενες συντρόφους τους, αυτά τα περιστατικά κατ’ ελάχιστον επηρεάζουν τα 

στατιστικά στοιχεία του έµφυλου χαρακτήρα της ενδοοικογενειακής βίας. Ούτως ή 

άλλως, αυτά τα περιστατικά συνήθως παρατηρούνται, όταν οι γυναίκες προσπαθούν 

να προστατεύσουν το εαυτό τους από τους συντρόφους τους, που τις κακοποιούν. 

Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οικογένειας αποτελεί παραβίαση του 

δικαιώµατος στη ζωή, στην ανθρώπινη ελευθερία, στην προσωπική, ψυχική και 

σωµατική ακεραιότητα, στην ίση αντιµετώπιση και προστασία από τον νόµο, στην 
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ισότητα µέσα στην οικογένεια. Το θύµα κακοποίησης γίνεται αντικείµενο 

βασανισµού, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης. Η ενδοοικογενειακή βία 

εκδηλώνεται µε πολλές και διαφορετικής βαρύτητας εγκληµατικές πράξεις κάθε 

φορά, ενώ, το σίγουρο είναι, πως αν αυτές οι πράξεις συνέβαιναν έξω από το σπίτι, θα 

τιµωρούνταν από το νόµο και θα καταδικάζονταν από το κοινωνικό σύνολο χωρίς 

ενδοιασµούς. 

Η επιθυµία µας να εξιδανικεύσουµε την οικογενειακή ζωή, είναι ως ένα βαθµό 

υπεύθυνη για την τάση που υπάρχει να εθελοτυφλούµε ή να αποδεχόµαστε την 

ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον, η ιδιωτική φύση των οικογενειακών ή 

διαπροσωπικών σχέσεων ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για την καλλιέργεια και διάχυση 

στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της άποψης ότι η κοινωνία στο σύνολό της δεν 

µπορεί ή δεν πρέπει να παρεµβαίνει σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας (Laslett B., 

Aug. 1973, 35, σελ.480-492).  

 

 

Τι είναι η ενδοοικογενειακή βία 

Με τον όρο «ενδοοικογενειακή βία», δεν εννοούµε τη βία που εκδηλώνεται, 

αποκλειστικά και µόνο, στο πλαίσιο της «τυπικής» οικογένειας. ∆ιευρύνουµε τον 

ορισµό της οικογένειας, και ως οικογένεια εννοούµε την κοινωνική οµάδα που 

αποτελείται από δύο ετερόφυλα άτοµα που δεν έχουν δεσµό συγγένειας µεταξύ τους 

και τα λοιπά µέλη που όλοι µαζί δηµιουργούν µια ενότητα, µια κοινωνική οµάδα, 

ενώ παράλληλα, αυτή η κοινωνική οµάδα χαρακτηρίζεται από κοινή κατοικία, 

συναισθηµατική ή και ερωτική σχέση και οικονοµική συνεργασία.  

Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο συγγραφικό και ερευνητικό 

ενδιαφέρον εκ µέρους της επιστηµονικής κοινότητας για το φαινόµενο της 

ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα της κακοποίησης (Αρτινοπούλου Β., 1995, 

Βλάχου Β. 2003, Παπαµιχαήλ Στ. 2004, Πενταράκη Μ. 2003 και Μαρίνου Ε. 

2003).  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο επίσηµος ορισµός της βίας κατά των γυναικών 

αντιστοιχεί στον ορισµό που προτάθηκε από τη ∆ανία και υιοθετήθηκε από τα 

υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995 στην 4η Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της Πλατφόρµας 
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∆ράσης του Πεκίνου (Ηνωµένα Έθνη, «4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Γυναικών, Κίνα 4-

15, Σεπτέµβριος 1995: Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου», δηµοσίευση 1996, σελ. 

10-11). 

 Συγκεκριµένα, «κάθε σωµατική, σεξουαλική, ή ψυχολογική βία που ασκείται σε 

βάρος του θύµατος από τον τωρινό ή πρώην σύζυγο, ή σύντροφο, ή άλλα µέλη της 

οικογένειας, καλείται ενδοοικογενειακή βία».  

Καθώς, παλιότερα η βία στην οικογένεια προσδιοριζόταν κυρίως ως η σωµατική 

βία του άνδρα ενάντια στις γυναίκες, η ερευνητική οµάδα των Straus, Gelles και 

Steinmetz (Pagelow M. D., Pagelow L.W., 1984, σελ. 20-21). διακρίνει την 

οικογενειακή βία σε δύο τύπους, τη «φυσιολογική βία» (normal violence) και τη 

«σοβαρή/ καταχρηστική βία» (severe violence). Με τον όρο φυσιολογική βία 

χαρακτηρίζουν τη βίαιη πράξη που πραγµατοποιείται µε την πρόθεση σωµατικού 

πόνου ή τραύµατος σε κάποιο άτοµο, ενώ ως σοβαρή/ καταχρηστική βία αποκαλούν 

τη βίαιη συµπεριφορά που εµπεριέχει ισχυρή πιθανότητα τραυµατισµού του ατόµου 

που πλήττεται. Σύµφωνα µε τον ∆. Σπινέλλη (Σπιννέλης ∆., 1997, σελ.11). «Με τον 

όρο ενδοοικογενειακή βία εννοούµε τη χρήση δύναµης ή εξουσίας από ένα µέλος της 

οικογένειας (δράστης) προς ένα άλλο µέλος της (θύµα), προκαλώντας έτσι επιβλαβείς 

συνέπειες». Ο όρος «βία» περιλαµβάνει τη σωµατική, σεξουαλική, ψυχολογική βία και 

µπορεί να λάβει µορφή ενεργητική (χτύπηµα) ή παθητική (παραµέληση). 

Η Mildred Daley Pagelow (Pagelow M. D., Pagelow L.W., 1984, σελ.40), 

προσδιορίζει την κακοποίηση ως τον εκ προθέσεως τραυµατισµό της γυναίκας, του 

παιδιού ή τον εξαναγκασµό τους σε ακούσιες πράξεις ή το βίαιο περιορισµό τους 

αναφορικά µε εθελούσιες δραστηριότητες, από ενήλικα άνδρα, µε τον οποίο διατηρεί 

σεξουαλική ή πατρική σχέση ανεξάρτητα από το αν η βία επισυµβαίνει στο πλαίσιο 

του έγγαµου βίου. Έναν ευρύτερο ορισµό της κακοποίησης, δίνει η Χρ. 

Αντωνοπούλου - Μόσχου προλογίζοντας την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Η 

κακοποιηµένη γυναίκα» της Lenore Walker, χαρακτηρίζoντας ως κακοποίηση κάθε 

προσβολή της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας του ατόµου, που ασκείται στα 

πλαίσια της εκµετάλλευσής του από εκείνον που κατέχει θέση εξουσίας (Walker 

L.E.A., 1989 σελ. 9). 

Τέλος, ο ορισµός που χρησιµοποιεί η Lenore E. Walker για την κακοποιηµένη 

γυναίκα έχει ως εξής: «πρόκειται για µια γυναίκα που, στο πλαίσιο της στενής της 
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σχέσης µε έναν άνδρα, κακοποιείται από αυτόν σωµατικά, σεξουαλικά ή/ και 

ψυχολογικά, τουλάχιστον δύο φορές -χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατά 

της και µε σκοπό να εξαναγκαστεί να πράξει αυτό που εκείνος θέλει- συχνά µε τη 

µορφή συγκεκριµένου σχήµατος συµπεριφοράς». Η Walker(Walker L.E.A., 1997 

σελ. 20). αναφέρει πως η κακοποιηµένη γυναίκα υφίσταται συστηµατικά και 

επανειληµµένα βίαιη σωµατική ή/ και ψυχολογική συµπεριφορά από έναν άνδρα µε 

σκοπό τον εξαναγκασµό της σε ακούσιες πράξεις. Για να χαρακτηρισθεί µια γυναίκα 

ως κακοποιηµένη θα πρέπει το ζευγάρι, κατά τη διάρκεια της σχέσης του, να έχει 

περάσει από τον κύκλο της κακοποίησης τουλάχιστον δύο φορές. Κάθε γυναίκα 

ενδέχεται να βρεθεί σε ένα κακοποιητικό επεισόδιο µε έναν άνδρα µια φορά στη ζωή 

της. Αν όµως βρεθεί και δεύτερη φορά σε µια ανάλογη κατάσταση και παραµείνει, 

τότε χαρακτηρίζεται ως κακοποιηµένη.   

 

 

Ιστορική αναδροµή του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας 

Η βία κατά των γυναικών, στις µέρες µας αναγνωρίζεται ως ένα µεγάλο κοινωνικό 

στίγµα, µα, δεν συνέβαινε ανέκαθεν κάτι ανάλογο. Πριν από το 1960-1970, η 

προσέγγιση στα ζητήµατα της βίας κατά των γυναικών, γινόταν περιστασιακά και 

εξεταζόταν από µια περιορισµένη επιστηµονική σκοπιά (Walker L.E.A., 1989 σελ. 

9). Όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, παραδοσιακά, δεν εξεταζόταν ως 

υπόθεση καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών, επειδή 

θεωρούνταν, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, υπόθεση ιδιωτική και, 

συνεπώς, εκτός δικαιοδοσίας του νόµου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (Albertson F. M. Mykitiuk R., 1994, σελ. 324). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βρετανός φιλόσοφος John Stuart Mill (1869), 

σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες κοινωνίες, από τα πολύ παλιά χρόνια, η γυναίκα 

βρισκόταν κάτω από το ζυγό του άνδρα, που µέσα από το θεσµό του γάµου 

µπορούσε και είχε το αναµφισβήτητο δικαίωµα να διαπράξει κάθε είδους βιαιότητα, 

καθιστώντας έτσι τη γυναίκα θύµα, µε την άσκηση πάνω της κάθε βαναυσότητας 

χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί και να διωχθεί νοµικά και ποινικά 

(∆ασκαλάκη Η. κλπ., 2000 σελ.55). Αυτή την άποψη ενισχύει η υποταγή των 

γυναικών στους άνδρες και, αντίστροφα, η εξουσία των ανδρών στις γυναίκες, κατά το 
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παρελθόν, έχει επικυρωθεί και αναπαραχθεί από θεσµούς όπως η εκκλησία και η 

πολιτεία (Mullender A., 1996 σελ. 29). Ποικίλες ιστορικές µελέτες καταδεικνύουν τα 

παραπάνω [Pleck (1987) για την (Mullender A., 1996 σελ. 29). Αµερική, May 

(1978), Tomes (1978) και Clark (1988) για την Αγγλία, Dobash & Dobash (1992) 

για την ιστορία των γυναικείων κινηµάτων που εναντιώθηκαν στην ανδρική βία στην 

Αµερική και την Αγγλία τα πρόσφατα χρόνια] . 

Ο Smith (1989), περιγράφει πως, το 1395, εκκλησιαστικό δικαστήριο της Νέας 

Υόρκης αρνήθηκε να παραχωρήσει άδεια διαζυγίου στην Margaret Neffield, παρότι 

κινδύνευε άµεσα, από τις επιθέσεις του συζύγου της, η σωµατική της ακεραιότητα. Η 

Margaret Neffield, όχι µόνο είχε κακοποιηθεί βάναυσα πολλές φορές από το σύζυγό 

της, αλλά, εκτός των ξυλοδαρµών, ο σύζυγός της, της είχε σπάσει τα κόκαλα και την 

είχε απειλήσει µε µαχαίρι (Mullender A., 1996 σελ. 29-30).   

Η έκταση της ανδρικής αυθαιρεσίας στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής 

διαφαίνεται και µέσα από τη νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τον Davidson T., ο 

ναπολεόντειος αστικός κώδικας, όπου εφαρµόστηκε κατά τον 19ο αιώνα και 

επηρέασε τη νοµοθεσία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Γερµανίας, 

παραχωρούσε απόλυτη εξουσία στον άνδρα -αρχηγό της οικογένειας- και θεωρούσε 

ότι η συζυγική βία συνιστά αιτία διαζυγίου µόνο εφόσον στοιχειοθετεί το αδίκηµα 

της απόπειρας ανθρωποκτονίας (Davidson T. 1997, σελ 3). Γύρω στα 1824, το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο του Μισισιπή εκχωρούσε στον άνδρα το δικαίωµα να κακοποιεί 

τη γυναίκα του, εφόσον τηρούσε ορισµένες προδιαγραφές συµπεριφοράς. Για 

παράδειγµα, ο σύζυγος µπορούσε να τραβήξει τα µαλλιά, να κλωτσήσει ή να σπρώξει 

τη γυναίκα του, δεν είχε όµως το δικαίωµα να την σκοτώσει (∆ασκαλάκη Η., σελ. 

55). 

 Παράλληλα, στο Αγγλικό ∆ίκαιο της ίδιας περιόδου, δινόταν στον άνδρα το 

δικαίωµα να κακοποιεί τη σύζυγό του, µε την προϋπόθεση ότι η βέργα του 

ξυλοδαρµού δεν θα ξεπερνούσε σε πάχος τη διάµετρο του αντίχειρα του άνδρα. Ο 

συγκεκριµένος νόµος έµεινε γνωστός στην ιστορία ως ο νόµος του αντίχειρα (Barnett 

O., Miller-Perrin C., Perrin R., 1997 σελ. 8). Η οδυνηρή κατάσταση της γυναίκας 

στην Αγγλία απεικονίζεται παραστατικά στο έργο του John Stuart Mill «Η Υποταγή 

των Γυναικών», όπου ο συγγραφέας επικρίνει έντονα την κακοποίηση των γυναικών, 

την οποία θεωρεί συνέπεια της άγριας και µίζερης ανδρικής φύσης. 
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Στην Αγγλία, το ενδιαφέρον για το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας, 

άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ, η σηµαντικότερη νοµική 

µεταρρύθµιση στις Η.Π.Α. συνέβη το 1870, όταν η Αλαµπάµα και η Μασαχουσέτη 

εισήγαγαν τους πρώτους νόµους για την συζυγική κακοποίηση. Η θεσµοθέτηση 

αυτών των νόµων απαγόρευε το δικαίωµα του άνδρα-συζύγου να σπρώξει, να 

χαστουκίσει και γενικότερα να φερθεί βίαια στη γυναίκα του.  

Αξίζει να σηµειωθεί, βέβαια, πως ακόµη και πολύ αργότερα, συναντάµε 

περιστατικά αναχρονιστικής αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε περιστατικό που συνέβη στην Αµερική το 1975, και ο δικαστής που 

εκδίκαζε την υπόθεση κακοποίησης µιας γυναίκας από τον επιχειρηµατία σύζυγό της, 

κάλεσε στο γραφείο του τους ενδιαφερόµενους και αντί για απόφαση τους ανήγγειλε 

πως αυτό το ζήτηµα είναι µια οικογενειακή υπόθεση και εφόσον δεν υπάρχει τόσο 

σοβαρή κακοποίηση θα ήταν προτιµότερο να λυθεί το θέµα ως ιδιωτική υπόθεση.  

Εδώ και αρκετά χρόνια η κακοποίηση κατά των γυναικών, και δη η 

ενδοοικογενειακή βία, έχει βγει από τα στενά πλαίσια του «οίκου» και δεν αποτελεί 

πλέον ταµπού, ενώ, παράλληλα, οι περισσότερες χώρες του κόσµου τείνουν να 

αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα και τις κοινωνικές διαστάσεις του φαινοµένου. Η 

πρώτη επίσηµη καταγγελία της ανδρικής βίας κατά των γυναικών πραγµατοποιήθηκε 

το 1976 στις Βρυξέλες κατά τη διάρκεια του 1ου συνεδρίου µε θέµα «Εγκλήµατα 

κατά των γυναικών» (Αντωνοπούλου-Μόσχου Χρ., οπ, σελ. 55-56). 

Η δραστηριοποίηση των γυναικείων οργανώσεων σε επίπεδο ενηµέρωσης του 

κοινού, αποκάλυψε µε ενάργεια «ενώπιον του ∆ήµου» τα µέχρι σήµερα δρώµενα 

«εντός του οίκου» (Walker L., οπ, σελ. 10). Συγκεκριµένα, στα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 ενεργοποιούνται µαζικές αντιδράσεις και γίνονται συντονισµένες προσπάθειες 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. Τα κοινωνικά 

κινήµατα που αναπτύσσονται ευαισθητοποιούν την κοινότητα και δηµιουργούν το 

κατάλληλο κλίµα µέσα στο οποίο τα άτοµα είναι έτοιµα και πρόθυµα να ακούσουν 

για τη θυµατοποίηση της γυναίκας. Το ενδιαφέρον για την ενδοοικογενειακή βία δεν 

θα είχε λάβει τόσο σηµαντικές διαστάσεις τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αν δεν είχε 

συνδυαστεί µε την ανάπτυξη των γυναικείων κινηµάτων (Παπαµιχαήλ Στ., 2004, σελ. 

7). Η αναγνώριση ισότητας για τις γυναίκες στον επαγγελµατικό και το δηµόσιο 
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χώρο, άσκησε σηµαντική πίεση για τη διεκδίκηση και επίτευξη ισότητας στον 

ιδιωτικό χώρο, στις οικογενειακές σχέσεις.   

Η πρώτη καµπάνια ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών, γνωστή ως 1ο κύµα 

του φεµινισµού, έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το 

Κίνηµα των Κακοποιηµένων Γυναικών (Battered Women’s Movement) 

αναπτύχθηκε µε την έλευση του 2ου κύµατος του φεµινισµού στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής στις αρχές του 1970. Ο πρώτος ξενώνας υποδοχής και 

φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, παγκοσµίως, ιδρύθηκε το 

1964 στην Καλιφόρνια, ενώ κατά τις δεκαετίες 1970-1980 ιδρύθηκαν ξενώνες σε όλες 

τις µεγάλες Πολιτείες της Αµερικής (Klein E., Campbe, J., Soler E., Ghez M., 1997, 

σελ. 1-2). Για την Αγγλία ο πρώτος ξενώνας µε το όνοµα «Chiswick Women’s Aid» 

ιδρύθηκε το 1971. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως τα κοινωνικά στερεότυπα του παρελθόντος αναφορικά 

µε την ενδοοικογενειακή βία, µε την πάροδο του χρόνου έχουν αλλάξει σε σηµαντικό 

βαθµό. Η γυναικεία κακοποίηση στο πλαίσιο της οικογένειας, συγκριτικά µε 

παλαιότερες χρονικές περιόδους, εµφανίζεται λιγότερο ανεκτή σήµερα (Davidson T. 

1997, σελ 21-23). 

Η ενασχόληση µε την κακοποίηση της γυναίκας και η ευαισθητοποίηση των 

επιστηµόνων πάνω στο θέµα της ενδοοικογενειακης βίας οδήγησε στην διερεύνηση 

του φαινοµένου της κακοποίησης και των παιδιών µέσα στους κύκλους της 

οικογένειας.  

Η κακοποίηση παιδιών δεν είναι ένα νέο κοινωνικό φαινόµενο. Εµφανίζεται σε 

όλους τους αιώνες και σε όλους τους πολιτισµούς. Η κακοποίηση παιδιών είναι ένα 

έγκληµα που η κοινωνία µας περιφρονεί και καταδικάζει κατά βάθος αλλά στην 

πραγµατικότητα ανέχεται. Αποτελεί ένα έγκληµα που συχνά αποσιωπάται και είναι 

δύσκολο να υπολογισθεί ο αριθµός ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο στάδιο της παιδικής τους ηλικίας.  

Το κοινωνικό φαινόµενο της κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα σχετίζεται 

µε την κοινωνική αποδιοργάνωση, την ηθική και ιδεολογική κρίση που έχει 

επιπτώσεις σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, την διάσπαση των οικογενειακών ορίων, 

τη φτώχια, την κοινωνική αποµόνωση, και σε πολλές περιπτώσεις τη 

µετανάστευση.  
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ελλάδα µια αύξηση στα διαζύγια 

και τις διαζευγµένες οικογένειες ακολουθούν από οι αναδηµιουργηµένες µε 

δεύτερους ή τρίτους γάµους, ένα γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες υψηλού 

κινδύνου για την κακοποίηση των παιδιών (Finkelhor, 1990). Τα παιδιά από 

δεύτερους ή τρίτους γάµους καταλήγουν να µένουν µε θετές µητέρες ή πατριούς.  

Ένας άλλος συµβαλλόµενος παράγοντας είναι η αστικοποίηση, η οποία έχει 

εµφανιστεί στα τελευταία 20 χρόνια. Η αστικοποίηση συνδέεται µε τη µείωση της 

σπουδαιότητας του ρόλου της οικογένειας, που τώρα αποτελείται µόνο από γονείς και 

παιδιά και όχι από άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες, όπως 

συνέβαινε παλιότερα. Η οικογένεια είναι ακόµα πιο κλειστή σήµερα και οι γείτονες, 

όχι µόνο δεν παρεµβαίνουν σε κάποιο θέµα της διπλανής πόρτας, αλλά δεν 

γνωρίζουν καν ο ένας τον άλλον. Η ανωνυµία των µεγάλων πόλεων έχει καταστήσει 

τους ανθρώπους απρόθυµους να βοηθήσουν ακόµα και όταν ξέρουν ότι κάτι κακό 

συµβαίνει. Οι άνθρωποι που ζουν στις µεγάλες πόλεις είναι αποµονωµένοι σε 

αντίθεση µε εκείνους που ζουν στα χωριά που έχουν τις πόρτες τους ανοικτές στον 

καθένα. Εντούτοις, στην ελληνική κοινωνία η ισχύ της κλειστής κοινωνίας των 

χωριών έχει συµβάλει αρκετές φορές στην κάλυψη και όχι στην αποκάλυψη µιας 

περίπτωσης κακοποίησης, αφού οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις κοινωνίες είναι, 

εάν όχι συγγενείς, πολύ κοντά ο ένας κοντά στον άλλο και προτιµούν να 

κρατήσουν ένα µυστικό από το να δηµιουργήσει εχθρούς αποκαλύπτοντας τι 

έχει συµβεί. Σε τελική ανάλυση ποιος είναι εκείνος που θα πιστέψει αυτά που θα του 

πει ένα παιδί που λέει ότι κακοποιήθηκε όταν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι θεωρούν 

ότι αυτός που καταγγέλλεται είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο της κοινότητας και 

δεν θα µπορούσε ποτέ να κάνει ένα τέτοιο πράγµα;  

∆ύο κοινωνικά κινήµατα έχουν συµβάλλει διεθνώς, για την αποκάλυψη και 

κοινοποίηση του προβλήµατος της κακοποίησης των παιδιών και ειδικότερα της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Το πρώτο ήταν το φεµινιστικό κίνηµα, που προέτρεψε τις 

γυναίκες, που είχαν πέσει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, να αποκαλύψουν την βία 

που είχαν δεχθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας ή της εφηβείας τους, και 

το δεύτερο είναι το κίνηµα Προστασίας του Παιδιού, που εστίασε την προσοχή του 

στα ανήλικα θύµατα και στην προστασία τους (Nelson, 1982, που αναφέρεται στο 

Αγάθωνος κ.α, 1999:66).  
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Στην Ελλάδα, η συµβολή του φεµινιστικού κινήµατος είναι επίσης σηµαντική 

στην αποκάλυψη του προβλήµατος. Το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης των 

παιδιών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο µέχρι πριν από 10 µε 15 έτη, οπότε έκανε την 

εµφάνιση του στην Ελλάδα το φεµινιστικό κίνηµα και εστίασε στα προβλήµατα 

των γυναικών και των παιδιών προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει µια σειρά 

από οργανισµούς, καθώς και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την φύση του 

προβλήµατος. Ο στόχος των φεµινιστριών ήταν να µεταρρυθµίσουν την ισχύουσα 

πεποίθηση ότι η σεξουαλική βία είναι ένα αφαιρεµένο και ελλιπές φαινόµενο που 

σχετίζεται µε άνδρες που παρουσιάζουν ψυχοπαθολογικά προβλήµατα και να 

αποδείξει ότι αποτελεί ένα αδιάσπαστο µέρος του κοινωνικού πλαισίου (Tσιγκρής, 

2000: 43). Οι φεµινιστικές ιδέες έχουν αλλάξει τις απόψεις σχετικά µε τη βία ενάντια 

στις γυναίκες και τα παιδιά, και έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν γιατί οι άνδρες 

γενικά, ασκούν βία προς τις γυναίκες και τα παιδιά. Η άποψη µερικών µελών του 

φεµινιστικού κινήµατος είναι ότι η πατριαρχική δοµή της κοινωνίας και η 

κοινωνικοποίηση των αγοριών ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την ύπαρξη του 

φαινοµένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.  

Ακόµα µεγαλύτερη είναι η συµβολή της ανάπτυξης της επιστήµης για τα θύµατα 

στην Ελλάδα. Το θύµα αγνοούνταν στην Ελλάδα µέχρι την αρχή της δεκαετίας του 

1990, όταν η ‘επιστήµη της θυµατολογίας’ έκανε την εµφάνιση της και µελέτησε 

την διαλεκτική και διαλογική σχέση µεταξύ του θύµατος και του δράστη και 

ανέλυσε τις κοινωνικές παραµέτρους που παρεµβαίνουν στη θυµατοποίηση 

ορισµένων κοινωνικών οµάδων, όπως τα παιδιά. Η ευρύτερη ανάπτυξη της 

θυµατολογίας συνέβαλε στην έκθεση µερικών µορφών εγκληµάτων, στην 

κοινοποίηση του προβλήµατος και την προστασία των θυµάτων αυτών των 

ιδιαίτερων εγκληµάτων. Συνέβαλε στην εξέταση της θυµατοποίησης των παιδιών 

µέσω της σεξουαλικής κακοποίησης και στην ανάγκη για την προστασία τους, την 

προσφορά της βοήθειας και της υποστήριξης σε αυτά και την τοποθέτηση µιας 

θυµατοκεντρικής προσέγγισης για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων 

(Αρτινοπούλου, 1995 Μαγγανάς & Αρτινοπούλου, 1996).  

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του σχηµατισµού της ∆ιακήρυξης και της 

Συνθήκης των δικαιωµάτων των παιδιών, τους οποίους η Ελλάδα επικύρωσε το 

1993. Η Συνθήκη συνέβαλε στον εντοπισµό των αναγκών και των δικαιωµάτων των 
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παιδιών. Αποτελεί ένα πρώτο µέσο για να ακουστεί η φωνή των παιδιών, να 

µιλήσουν ελεύθερα για τα προβλήµατα και τους φόβους τους. Έχει συµβάλει επίσης 

στην αλλαγή της ελληνικής νοµοθεσίας, αν και υπάρχει ακόµα µεγάλη ανάγκη για 

την αναπροσαρµογή του ελληνικού νόµου σύµφωνα µε τις προτάσεις και το 

πνεύµα της Συνθήκης.  

Επιπλέον, όλη αυτή η στροφή προς τα δικαιώµατα των παιδιών έχει συµβάλει 

στην ίδρυση πολυάριθµων ιδρυµάτων και οργανώσεων για την προστασία των 

παιδιών και την προώθηση του θεσµού της οικογένειας. Οι οργανώσεις αυτές, µε το 

έργο τους και τον αγώνα τους, προσπαθούν να προσεγγίσουν τους επαγγελµατίες και 

το κοινό, που έχει ήδη αρχίσει να δίνει περισσότερη προσοχή στο πρόβληµα και 

να συνειδητοποιεί την ύπαρξη του φαινοµένου αλλά και την έκταση του.  
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Μορφές ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών 

Η κακοποίηση των γυναικών που λαµβάνει χώρα στους κόλπους της οικογένειας 

διακρίνεται σε ποικίλες µορφές, µε κυρίαρχες τη σωµατική ή φυσική κακοποίηση, 

την ψυχολογική ή συναισθηµατική κακοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Η 

πραγµατικότητα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των κακοποιηµένων γυναικών, 

καταδεικνύει πως η ενδοοικογενειακή βία δεν περιλαµβάνει µια συγκεκριµένη µορφή 

βίας (είτε σωµατική, είτε ψυχολογική, είτε σεξουαλική) αλλά συντίθεται από όλες τις 

παραπάνω µορφές, µε διαφορετική βαρύτητα σε κάθε περίπτωση (Gelles R. J., 1987, 

σελ. 25, Mullender A., ο.π., σελ. 23, Walker L, ο.π., σελ. 93). Επιπλέον, η 

ψυχολογική κακοποίηση (ταπείνωση, απειλές, κοινωνική αποµόνωση, φόβος) 

εµπεριέχεται στη σωµατική, ενώ η σεξουαλική κακοποίηση συνοδεύεται τόσο από 

σωµατική όσο και από ψυχολογική κακοποίηση της γυναίκας συζύγου ή συντρόφου 

(Walker L Ε. Α, ο.π., σελ. 93-94).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία η ψυχολογική βία (psychological) αναφέρεται και ως µη 

σωµατική (non-physical) ή ως συναισθηµατική (emotional). Η ψυχολογική βία δεν 

είναι φανερή µορφή βίας, συνεπώς είναι πολύ πιο δύσκολα προσδιορίσιµη και 

µετρήσιµη συγκριτικά µε τις άλλες µορφές ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό βέβαια δεν 

την καθιστά ανώδυνη και δεν µειώνει τις συνέπειές της, καθώς είναι εξίσου επικίνδυνη 

µε τη σωµατική και σεξουαλική βία για την ψυχολογική ακεραιότητα αλλά και την 

ίδια τη ζωή των γυναικών που είναι θύµατά της («Η σωµατική κακοποίηση µπορεί να 

διαρκέσει από πέντε λεπτά έως και δύο ώρες, η συναισθηµατική κακοποίηση όµως 

υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, ακόµη και όταν κοιµάσαι», βλ. σχετικά, 

Mullender A., ο.π., σελ. 24). Οι Edlerson, Eisikovits και Guttmann (1985) θεωρούν 

πως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ζωής της κακοποιηµένης γυναίκας είναι ο 

τρόµος, πολύ περισσότερο δε, από τη σωµατική κακοποίηση, που ενδέχεται να 

συµβαίνει σπασµωδικά (Gelles R. J., ο.π., σελ. 30).  

Η ψυχολογική βία κυµαίνεται από την ταπείνωση του θύµατος έως τη σοβαρή 

ψυχολογική του βλάβη και κοινωνική του δυσλειτουργία σε τοµείς όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι επαγγελµατικές επιδόσεις, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η 
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διεκπεραίωση υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνει την εκούσια παραµέληση 

ικανοποίησης και ανταπόκρισης του δράστη στις συναισθηµατικές ανάγκες του 

θύµατος. Η ψυχολογική βία δεν καταλήγει πάντοτε σε σωµατική, αλλά µια σωµατικά 

κακοποιηµένη γυναίκα έχει σίγουρα υποστεί ψυχολογική κακοποίηση (Αδαµάκη Ντ., 

Εγχειρίδιο (ΚΕΘΙ), 2001, σελ. 5). Ενδεικτικά, οι πιο συνηθισµένες συµπεριφορές 

ψυχολογικής/ συναισθηµατικής βίας είναι η συναισθηµατική πίεση και ο 

εξαναγκασµός του θύµατος, η εξύβριση και ο εξευτελισµός, η καταστροφή 

αντικειµένων και η επίθεση σε κατοικίδια, ο υπερβολικός έλεγχος και ο περιορισµός, 

η παθολογική ζήλια και η καχυποψία, ο οικονοµικός έλεγχος και η αποµόνωση του 

θύµατος από το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η εξύβριση και ο εξευτελισµός, εµπεριέχονται στην ψυχολογική βία. Σύµφωνα µε 

ερευνητές (Infante et al στο Gelles R. J., ο.π., σελ. 75), ανάλογες συµπεριφορές 

αποτελούν µια ιδιαίτερη µορφή ενδοοικογενειακής βίας, τη λεγόµενη λεκτική βία, 

που όµως είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την άσκηση ψυχολογικής βίας. Η λεκτική βία 

εµπεριέχει ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών που κινούνται από φωνές και εξυβρίσεις, 

έως λεκτικό εξευτελισµό, απειλές και λεκτική τροµοκράτηση του θύµατος. Η λεκτική 

βία, σκοπό έχει να προκαλέσει ψυχικό πόνο και να πλήξει την αυτοεκτίµηση του 

θύµατος µέσα από τον υποβιβασµό και τον εξευτελισµό. Περιλαµβάνει πράξεις 

ενεργητικές, όπως χυδαιότητες και υποτιµητικά σχόλια, και πράξεις παθητικές, όπως 

νεκρική σιγή και κλίµα τροµοκρατίας (Infante et al στο Gelles R. J., ο.π., σελ. 75). 

Χαρακτηριστικές συµπεριφορές λεκτικής βίας συνιστούν οι σαφείς ή οι υπονοούµενες 

απειλές βίας, καθώς και ο πνευµατικός υποβιβασµός µέσω της αποδοκιµασίας, της 

υποτίµησης, της πρόκλησης αισθηµάτων εξάρτησης, της µείωσης της αυτοεκτίµησης 

και της καλλιέργειας αισθηµάτων ανασφάλειας του θύµατος. 

Αξίζει να σηµειωθεί, πως οι γυναίκες-θύµατα ψυχολογικής βίας έχουν µεγαλύτερη 

δυσκολία στο να την αναγνωρίσουν ως κακοποίηση και, κατά συνέπεια, είναι λιγότερο 

ικανές στο να αµυνθούν ή να ανανήψουν από τις επιθέσεις ψυχολογικής υφής.  

Η πιο φανερή µορφή ενδοοικογενειακής βίας ενάντια στις γυναίκες, αναµφίβολα, 

είναι η σωµατική βία, δηλαδή ο ξυλοδαρµός (Mullender A., ο.π., σελ. 19). Η 

συγκεκριµένη µορφή βίας προσδιορίζεται από τις διακυµάνσεις µεταξύ ενός 

χαστουκιού στο πρόσωπο έως τη σοβαρή σωµατική βλάβη. Σύµφωνα µε τους Straus 

και Gelles (Gelles R. J., ο.π., σελ. 72-74), η σωµατική βία αφορά στις πράξεις που 
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γίνονται µε την πρόθεση ή την προσλαµβάνουσα πρόθεση της πρόκλησης σωµατικού 

πόνου ή τραυµατισµού σε ένα άλλο πρόσωπο. Η σωµατική βία ενδέχεται να 

ξεκινήσει µε ένα απλό χαστούκι και να εξελιχθεί σε συχνούς βίαιους ξυλοδαρµούς και 

σε ένα φαύλο κύκλο βίας, που φτάνει σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και σε φόνο 

(Αδαµάκη Ντ., ο.π., σελ. 3). Ο όρος «σωµατική βία» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 

βίαιες πράξεις όπως ξυλοδαρµούς µε γροθιές, κλωτσιές, χαστούκια, σπρωξίµατα, 

τράβηγµα των µαλλιών, κάψιµο, απόπειρα στραγγαλισµού και άλλες πράξεις που 

ενδέχεται να καταλήξουν σε βαρύ τραυµατισµό του ατόµου και να αποτελέσουν, 

λόγω της βαρβαρότητάς τους, σοβαρή απειλή θανάτου για το θύµα. 

Τέλος, οι βίαιες συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας 

δεν περιορίζονται, µόνο, στην άσκηση σωµατικής ή ψυχολογικής βίας. Ενδέχεται να 

έχουν και µορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Όταν µια γυναίκα υποχρεώνεται, µέσω 

της άσκησης βίας ή της απειλής αυτής, σε ερωτική πράξη ή επαφή από τον σύζυγο 

(συζυγικός βιασµός, Βλ. Barnett O. W., Miller-Perrin C. L., Perrin R. D., ο.π., σελ. 

187) ή τον σύντροφο της, κακοποιείται σεξουαλικά (Αδαµάκη Ντ., ο.π., σελ. 5). Οι 

απόπειρες εννοιολογικού προσδιορισµού της σεξουαλικής βίας, κυµαίνονται από τους 

νοµικούς ορισµούς έως και τους ορισµούς που περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πράξη 

σεξουαλικού περιεχοµένου, κατά την οποία το θύµα υφίσταται εξαναγκασµό. Η 

πρώτη εννοιολογική προσέγγιση επικεντρώνεται στο ζήτηµα της µη συναίνεσης ως 

απόρροια της χρήσης ή της απειλής βίας, ενώ, η δεύτερη προσέγγιση, ως αφετηρία 

της έχει τη θεµελιώδη αρχή, σύµφωνα µε την οποία, οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη 

παραβιάζει την ελεύθερη βούληση της γυναίκας, συνιστά σεξουαλική βία (Πενταράκη 

Μ., Έκταση, µορφές και συνέπειες της βίας που υφίστανται έφηβες, µαθήτριες 

λυκείου, στις συντροφικές τους σχέσεις, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πάντειο 

Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, 2003, σελ. 38). 
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Έκταση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας 

Η οικογενειακή βία συνιστά µία από τις πιο κακοήθεις καταπατήσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επειδή διαπράττεται, όχι από αγνώστους, αλλά, από µέλη 

της ίδιας της οικογένειας, δηλαδή από ανθρώπους εµπιστοσύνης. Είναι εξαπλωµένη 

σε όλο τον κόσµο, έχοντας επιπτώσεις στη φυσική και συναισθηµατική υγεία των 

γυναικών, απειλώντας την οικονοµική τους ασφάλεια και υπονοµεύοντας την 

αυτοεκτίµηση τους και την δυνατότητα για οµαλή ανάπτυξη. Στις χειρότερες 

περιπτώσεις αποτελεί απειλή για τη ζωή, όταν γυναίκες δολοφονούνται ή 

αυτοκτονούν από απελπισία.  

Έως το 1970, τα ελάχιστα στατιστικά δεδοµένα που υπήρχαν στη διάθεση του 

κοινού, συντηρούσαν την άποψη ότι το φαινόµενο της βίας στο πλαίσιο της συζυγικής 

ή της συντροφικής σχέσης, εµφανίζει χαµηλά ποσοστά. Η βαθιά ριζωµένη πεποίθηση 

ότι η οικογένεια προσφέρει ασφάλεια για τις γυναίκες και τα παιδιά, συντήρησε την 

παραπάνω άποψη, ακόµη και κατά τη διάρκεια της δεκαετία του ’90. Έτσι, όταν 

πληθώρα δηµοσιεύσεων, σχετικά µε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είδαν το 

φως της δηµοσιότητας, προκλήθηκε έκπληξη στο ευρύτερο κοινό για τις τεράστιες 

διαστάσεις του φαινοµένου. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα περιστατικά της Lorena 

Bobbitt (µη αντέχοντας τους συνεχείς βιασµούς από το σύζυγό της, του έκοψε το 

ανδρικό του µόριο) και των αδελφών Menendez (δολοφόνησαν τους γονείς τους), 

καθώς και περιπτώσεις κακοποίησης προσώπων µε υψηλή δηµοσιότητα, όπως η 

Oprah Winfrey και η Miss Αµερική, Carolyn Sapp. 

Όπως προκύπτει από θυµατολογικές, κυρίως, έρευνες που έχουν γίνει, η έκταση 

του φαινοµένου της βίας που υφίστανται οι γυναίκες σύζυγοι/ σύντροφοι στις σχέσεις 

τους, είναι εντυπωσιακή. Σύµφωνα, µε την πρώτη µελέτη για τις κακοποιηµένες 

γυναίκες, που διεξήγαγαν οι Straus M., Gelles R. και Steinmetz S. (1976), το 27% 

των αµερικανικών οικογενειών ανέφερε ύπαρξη βίας (Gelles R., ο.π., σελ. 14-16). 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε και την, εθνικής εµβέλειας θυµατολογική έρευνα, «Violence 

Against Women Survey» που διεξήχθη στον Καναδά το 1993, και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι µία στις έξι παντρεµένες γυναίκες έχει υποστεί βία από το σύζυγό 

της και µία στις δύο γυναίκες έχει βιώσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο βίας από την 

ηλικία των δεκαέξι ετών (Statistics Canada, 1993, The Violence Against Women 

Survey Highlights, Daily Statistics Canada, 18/11/1993). Θυµατολογική έρευνα, 
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επίσης εθνικής εµβέλειας, που διεξήχθη στις Η.Π.Α., καταδεικνύει πως ετησίως 

κακοποιείται µία στις δέκα γυναίκες (Sampselle C. M., 1992, σελ. 4-5, Πενταράκη 

Μ., ο.π., σελ. 25), ενώ ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωµένων Εθνών για θέµατα βίας 

κατά των γυναικών, αναφέρει πως το 85% των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας στις 

Η.Π.Α. κατά το 1999, ήταν γυναίκες (www.amnesty.org.gr/campaigns/ 

actforwomen/ issues/issues1.asp).  

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, τουλάχιστον µία στις τρεις 

γυναίκες έχει κακοποιηθεί -είτε σωµατικά, είτε ψυχολογικά, είτε σεξουαλικά- κατά τη 

διάρκεια της ζωής της, µε σύνηθες δράστη κάποιο µέλος της οικογένειάς της ή 

κάποιο άλλο γνώριµο σε αυτήν πρόσωπο, ενώ, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

αναφέρει ότι σε ποσοστό µέχρι και 70% των περιπτώσεων δολοφονιών γυναικών, τα 

θύµατα δολοφονήθηκαν από τους άνδρες συζύγους/ συντρόφους τους. 

Η µελέτη για την βία µέσα στην οικογένεια που συντάχθηκε από το Κέντρο 

Ερευνών της Unicef στη Φλωρεντία, παραθέτει ένα τροµακτικό κατάλογο τύπων 

βίας που ασκείται ενάντια στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους από µέλη της 

ίδιας τους της οικογένειας (http//:www.unicef.gr/reports/domviol.php). Αρχίζει 

από την έκτρωση λόγω προτίµησης φύλου και συµπεριλαµβάνει, εκτός από το φυσικό 

ξυλοδαρµό και άλλες «ορατές» µορφές βίας, τον εξαναγκαστικό υποσιτισµό, την 

έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη και τον αποκλεισµό από τη µόρφωση, τους 

βιασµούς και τον εξαναγκασµό σε πορνεία και καταναγκαστική εργασία, καθώς, και 

την εξάπλωση του AIDS. Ενδεικτικά, στην Ινδία, το ποσοστό των έγγαµων ανδρών 

που παραδέχθηκαν ότι κακοποιούν τις συζύγους τους, αγγίζει το 45% (n=6.902, 

Uttar Pradesh, 1996), ενώ στο Ισραήλ, το 32% των γυναικών ανέφεραν τουλάχιστον 

ένα περιστατικό φυσικής βίας από το σύζυγο/ σύντροφό τους και το 30% ανέφεραν 

εξαναγκασµό σε σεξουαλική πράξη (n=1.862, 1997). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, η 

ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις 

γυναίκες ηλικίας 16 έως 44 ετών και ευθύνεται για περισσότερους θανάτους και 

προβλήµατα υγείας απ’ ότι ο καρκίνος ή τα αυτοκινητικά ατυχήµατα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως στη Ρωσία, ο αριθµός των γυναικών που 

δολοφονήθηκαν από το σύζυγο/ σύντροφο ή συγγενή τους, κατά το 1999, αγγίζει τις 

14.000 (Αµνηστία, Ελληνικό Τµήµα, Στοπ στη βία κατά των γυναικών). Επιπλέον, 
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σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία στις πέντε γυναίκες υφίσταται 

κάποια µορφή βίας από το σύζυγο ή το σύντροφό της, κατά τη διάρκεια της ζωής της 

(Kulakowska E., Ελληνική έκδοση της Le Monde Diplomatipue, 5oς χρόνος, Νο 

236, 18 Αυγούστου 2002, σελ. 23-25). Τέλος, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε το 

Ευρωπαϊκό Λόµπυ Γυναικών (European Women’s Lobby, Autumn, 1999) 

ερευνώντας το σκοτεινό αριθµό εγκληµατικότητας στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τη συχνότερη µορφή βίας κατά των 

γυναικών. 

Όσον αφορά στην έκταση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας στην 

Ελλάδα, η ανυπαρξία ενιαίου συστήµατος καταγραφής των περιστατικών 

κακοποίησης από τις αστυνοµικές αρχές, τα νοσοκοµεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

-όπου συνήθως καταφεύγουν οι γυναίκες θύµατα κακοποίησης- καθιστά αδύνατη την 

αποτύπωση της έκτασης του φαινοµένου. Μια πρώτη προσπάθεια, για τα ελληνικά 

δεδοµένα, επιδηµιολογικής καταγραφής του φαινοµένου στην Ελλάδα έγινε από το 

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, κατά το 2003. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, σε πανελλαδικό επίπεδο (n: 1.200 γυναίκες, ηλικίας 18-60 

ετών), το 56% των ερωτώµενων βιώνει λεκτική ή/ και ψυχολογική βία, το 3,6% 

υφίσταται σωµατική βία και το 3,5% εξαναγκάζεται σε σεξουαλική επαφή. Επιπλέον, 

το 23,6% των γυναικών δηλώνει ότι γνωρίζει κάποια γυναίκα από το συγγενικό ή/ και 

το φιλικό τους περιβάλλον που έχει υποστεί βία από το σύζυγο/ σύντροφό της.  

 

 

 

Χαρακτηριστικά των γυναικών-θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 

Έως σήµερα, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει ότι συγκεκριµένα 

κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά, ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

µιας γυναίκας αυξάνουν τις πιθανότητες να γίνει θύµα κακοποίησης από το σύζυγο/ 

σύντροφό της. Οι κακοποιηµένες γυναίκες προέρχονται απ’ όλους τους 

κοινωνικοπολιτισµικούς χώρους, από όλες τις οικονοµικές τάξεις, τις θρησκείες και 

τις φυλές.  

Εξετάζοντας τα ευρήµατα σχετικών ερευνών διαπιστώνουµε πως η «τυπική» 

κακοποιηµένη γυναίκα υποτιµάει τον εαυτό της, έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση και 
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βασίζει το συναίσθηµα της αυτό-αξίας στην ικανότητα να είναι καλή σύζυγος και 

νοικοκυρά, ανεξάρτητα από το αν έχει επιτυχηµένη καριέρα εκτός σπιτιού. Παρόλο 

που είναι συνήθως πιο φιλελεύθερη από τον σύντροφό της στις αντιλήψεις της για 

τους ρόλους των δύο φύλων, συµπεριφέρεται µε τους στερεότυπους τρόπους 

προκειµένου να ευχαριστήσει τον βασανιστή της, ο οποίος κατά κανόνα υιοθετεί µε 

τρόπο ακραίο και άκαµπτο τις παραδοσιακές αξίες σχετικά µε το σπίτι και την 

οικογένεια (Walker L. E., ο.π., σελ. 73, L. Walker, (1989), Όταν η αγάπη σκοτώνει, 

µτφρ. Μοσχοπούλου Π., εκδόσεις Φυτράκη, Αθήνα, 1997, σελ. 142-143).  

Το συναίσθηµα τις αυτοενοχοποίησης κυριαρχεί στην ψυχοσύνθεση της 

κακοποιηµένης γυναίκας, καθώς είναι πεπεισµένη για την αποκλειστική της ευθύνη 

και υπαιτιότητα για τη βίαιη συµπεριφορά του δράστη. Ως συνέπεια αυτής της 

κατάστασης, η κακοποιηµένη γυναίκα υποφέρει από έντονες τύψεις για τα επεισόδια 

βίας και προσπαθεί να εναρµονίσει τη συµπεριφορά της µε τις απαιτήσεις -

ανεξάρτητα µε το αν είναι παράλογες ή όχι- του δράστη, προκειµένου να µην του 

εναντιωθεί και τον εξωθήσει στη βία. Παγιδευµένη ανάµεσα στην ενοχή και τη βία, 

ζει τη ζωή της εκδηλώνοντας έντονη άρνηση για τους φόβους και την οργή της. 

Επίσης, η κακοποιηµένη γυναίκα εκδηλώνει παθητικότητα για την κατάστασή της και 

αδυναµία να αντιδράσει. Στην πραγµατικότητα όµως, είναι πολύ δυνατή, καθώς, 

συχνά αναγκάζεται να ελέγχει σε µεγάλο βαθµό το έµψυχο και άψυχο περιβάλλον 

της, αρκετά τουλάχιστον ώστε να αποφύγει το θάνατο. 

Επειδή αποφεύγει τις περισσότερες φορές να αποκαλύψει στους άλλους το 

τροµερό µυστικό της, αλλά και για το λόγο ότι η αυταρχική και ζηλότυπη φύση του 

δράστη την εµποδίζει να επιδιώξει τη φιλία των άλλων, η γυναίκα αποµονώνεται και 

πιστεύει ότι µόνο η ίδια είναι σε θέση να αλλάξει την κατάστασή της. Πιστεύει ακόµα 

ότι, αν βρει τη σωστή «συνταγή», η «κακή» πλευρά του βασανιστή της θα εξαφανισθεί 

και θα δώσει τη θέση της στον υπέροχο, καλό, ευαίσθητο και τρυφερό άνδρα που 

γνώρισε και ερωτεύτηκε. 

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειώσουµε πως η ερµηνεία των ψυχολογικών 

πορτρέτων των κακοποιηµένων γυναικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η κριτική που 

επιδέχονται όλες οι έρευνες που αφορούν στα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας 

επικεντρώνεται στον τρόπο επιλογής του δείγµατος, και συγκεκριµένα αναφέρουν 

πως οι έρευνες στηρίζονται σε µικρά κλινικά δείγµατα και µελετούν ένα συγκεκριµένο 
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τύπο θυµάτων, αυτών που απευθύνονται σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας 

κακοποιηµένων γυναικών. Επιπλέον, η απουσία οµάδων ελέγχου δεν επιτρέπει τη 

γενίκευση των συµπερασµάτων αυτών των ερευνών (Παπαµιχαήλ, ο.π., σελ. 108).   

Στη συνέχεια, στην προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης της συµπεριφοράς 

µιας κακοποιηµένης γυναίκας, θα εξετάσουµε θέµατα που συνδέονται µε τις συνέπειες 

που έχει η κακοποίηση στη ζωή της γυναίκας-θύµατος, καθώς και τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη στάση της µέσα ή έξω από την κακοποιητική σχέση. 

Προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι παραµονής µιας γυναίκας στην 

κακοποιητική σχέση και οι λόγοι ανοχής της κακοποίησης, ιδιαίτερη αναφορά θα 

γίνει στην κυκλική θεωρία της βίας, στην έννοια της «επανάκτησης δύναµης» 

(“empowermen”)και στη θεωρία της επίκτητης αδυναµίας, καθώς, µας προσφέρουν 

µια σφαιρική εικόνα για την ψυχολογία που αποκτά µια γυναίκα στο πλαίσιο µιας 

κακοποιητικής σχέσης (Walker L. E., ο.π., σελ. 72). 

 

 

 

 

 

 

Ο κύκλος της βίας 

Όπως αναφέρουν οι R. Emerson Dobash και Russell Dobash (1979) (Dobash 

R. E. & Dobash R., 1979, σελ. 27-28), τα βίαια επεισόδια εµφανίζονται στο πλαίσιο 

της καθηµερινής σχέσης του ζευγαριού και συνδέονται άρρηκτα µε τις καθηµερινές 

δραστηριότητες των δύο µελών του. Τα επεισόδια βίας είναι επαναλαµβανόµενα και 

συνεχή. Το τέλος ενός βίαιου επεισοδίου µπορεί να σηµατοδοτεί την έναρξη ενός 

άλλου, ακόµη και αν αυτό δεν εκδηλωθεί πριν την πάροδο ενός χρονικού 

διαστήµατος.  
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Ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα των συνεντεύξεων που διεξήγαγε η Lenore 

E. Walker (Ο κύκλος της βίας παρατηρήθηκε στα 2/3 των 1.600 περιστατικών που 

µελετήθηκαν), είναι πως κακοποιηµένη γυναίκα και βίαιη σχέση δεν αποτελούν 

σταθερή ακολουθία. Η βία σε αυτές τις σχέσεις δεν εµφανίζεται τυχαία και κατ’ 

εξακολούθηση. Κάθε άλλο, η βία ακολουθεί έναν κύκλο συµβάντων, ένα 

συγκεκριµένο σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο η ένταση βαίνει συνεχώς αυξανόµενη 

ωσότου συµβεί ένα οξύ περιστατικό κακοποίησης, ενώ στη συνέχεια ο δράστης είτε 

εκδηλώνει συµπεριφορά µεταµέλειας, είτε παύει απλώς να κακοποιεί τη γυναίκα για 

ένα χρονικό διάστηµα. Φυσικά, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κάθε ζευγάρι 

ακολουθεί το δικό του µοναδικό σχήµα στον κύκλο της βίας (Walker L. E., ο.π., σελ. 

66). Ο κύκλος της βίας εµφανίζεται να έχει τρεις διακριτές φάσεις, που ποικίλουν σε 

χρόνο και ένταση, όχι µόνο ανάµεσα σε διαφορετικά ζευγάρια, αλλά και στο ίδιο 

ζευγάρι (Walker L. E., Η κακοποιηµένη γυναίκα, ο.π., σελ. 77). 

Κατά την πρώτη φάση του κύκλου της βίας, που καλείται φάση αύξησης της 

έντασης, παρατηρείται δηµιουργία της έντασης και συµβαίνουν κάποια µικρότερης 

σηµασίας επεισόδια κακοποίησης όπως χαστούκια, τσιµπιές και χυδαίο λεξιλόγιο. Οι 

απόπειρες της γυναίκας να ηρεµήσει το δράστη µπορεί, να κυµαίνονται από την 

εκδήλωση ευγενικής συµπεριφοράς µέχρι την προσωρινή της αποχώρηση από κοντά 

του. Στην πραγµατικότητα, η γυναίκα επιτρέπει στον εαυτό της να κακοποιηθεί µε 

τρόπους που, κατά την άποψή της, είναι συγκριτικά ηπιότεροι. Πάνω απ’ όλα, θέλει 

να εµποδίσει την περαιτέρω αύξηση της βίας από τον σύζυγο/ σύντροφό της. Η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά της γυναίκας, αποδεικνύεται ωστόσο λανθασµένη, καθώς 

η δεκτική και ήπια συµπεριφορά της απέναντι στα µικροεπεισόδια βίας, νοµιµοποιεί 

την πεποίθηση του δράστη, ότι έχει το δικαίωµα να την κακοποιεί. Στην πρώτη 

φάση, οποιαδήποτε απρόσµενη κατάσταση µπορεί να ενεργήσει καταλυτικά στην 

κλιµάκωση της βίας και να προκαλέσει την έκρηξη. Σύµφωνα µε µαρτυρίες 

κακοποιηµένων γυναικών, η χειρότερη πλευρά αυτής της φάσης είναι η ψυχική 

αγωνία και ο φόβος (Walker L. E., Terrifying Love (1989), Όταν η αγάπη σκοτώνει, 

ο.π., σελ. 72-73). 

Το σηµείο προς το τέλος της φάσης δηµιουργίας της έντασης που η κατάσταση 

ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, συνιστά τη δεύτερη φάση του κύκλου της βίας και καλείται 

η φάση της έκρηξης. Η έλλειψη ελέγχου και τα σοβαρά επεισόδια κακοποίησης 
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διαχωρίζουν αυτή τη φάση από την προηγούµενη (Walker L. E., Η κακοποιηµένη 

γυναίκα, ο.π., σελ. 80). Η δεύτερη φάση είναι συντοµότερη από τη πρώτη και την 

τρίτη. Συνήθως διαρκεί από δύο έως είκοσι τέσσερις ώρες, αν και έχουν αναφερθεί 

περιπτώσεις που η γυναίκα βιώνει µια σταθερή περίοδο τρόµου για µία βδοµάδα ή 

και περισσότερο. Η αναµονή της δεύτερης φάσης προκαλεί σοβαρό ψυχολογικό 

στρες στην κακοποιηµένη γυναίκα όπου γίνεται αγχώδης, αισθάνεται κατάθλιψη και 

έχει αϋπνία ή υπνηλία, κόπωση, πονοκεφάλους, υπέρταση και ταχυπαλµίες (Walker L. 

E., ο.π., σελ. 81-82). Η βία, στη φάση της έκρηξης, εξελίσσεται µε µένος, 

βαναυσότητα και προκαλεί σοβαρές σωµατικές βλάβες, ακόµα και το θάνατο. Στη 

δεύτερη φάση, η γυναίκα-θύµα δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο της κατάστασης και 

το µόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να αποστασιοποιηθεί από την επίθεση και τους 

αβάσταχτους πόνους. Πολλές γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης φάσης. Συχνά, αν αποφασίσουν να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη, περιµένουν 

µέρες πριν το κάνουν (Walker L. E., (1989), σελ. 74-75).  

Εφόσον το µαρτύριο της κακοποιηµένης γυναίκας πάρει τέλος, αρχίζει η τρίτη 

και τελική φάση της κυκλικής θεωρίας της βίας, που είναι ευπρόσδεκτη και από τα 

δύο µέλη του ζευγαριού. Όπως η βιαιότητα είναι συνδεδεµένη µε τη δεύτερη φάση, 

έτσι και η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από την υπερβολική αγάπη, την ευγένεια και 

τη µεταµεληµένη συµπεριφορά του δράστη. Ο δράστης γνωρίζει ότι φέρθηκε 

άσχηµα και προσπαθεί, µε κάθε τρόπο, να εξιλεωθεί. Στη διάρκεια αυτής της φάσης 

ολοκληρώνεται η µετατροπή της κακοποιηµένης γυναίκας σε ψυχολογικό θύµα 

(Walker L. E., Η κακοποιηµένη γυναίκα, ο.π., σελ. 85). Ο δράστης πείθει τη γυναίκα 

πως θα αλλάξει συµπεριφορά και θα ελέγχει τον εαυτό του και τις πράξεις του από 

εδώ και στο εξής. Η γυναίκα βλέπει στο πρόσωπο αυτού του µετανιωµένου, 

στοργικού και ευαίσθητου άνδρα, τον αληθινό άνδρα που αγάπησε. Η ψευδαίσθηση 

της απόλυτης αλληλεξάρτησης ενδυναµώνεται µέσα της, επειδή η κακοποιηµένη 

γυναίκα και ο δράστης εξαρτώνται πλέον πραγµατικά ο ένας από τον άλλον σε 

συναισθηµατικό επίπεδο –αυτή για τη στοργική συµπεριφορά του, εκείνος για τη 

συγγνώµη της.  

Πολλές από τις κακοποιηµένες γυναίκες, πιστεύουν πως αυτές είναι το µόνο 

στήριγµα του βασανιστή τους και ότι είναι υπεύθυνες για τη συναισθηµατική του 

σταθερότητα και την πνευµατική του υγεία. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι οι πιθανότητες 



 

  28  

να αλλάξει και να επιδιώξει επαγγελµατική βοήθεια ο δράστης θεωρούνται 

µηδαµινές, ιδιαίτερα εάν η γυναίκα επιλέξει να µείνει µαζί του. Συνήθως, εκείνος ζητά 

βοήθεια µόνο στην περίπτωση της εγκατάλειψης από τη σύζυγο/σύντροφό του, κι 

αυτό, τις περισσότερες φορές, λειτουργεί απλώς ως µέσο για να την ξαναφέρει πίσω. 

Οι ελπίδες και οι προσδοκίες της κακοποιηµένης γυναίκας ότι θα καταφέρει να 

αλλάξει τον σύζυγο/ σύντροφό της, καθώς και η πεποίθηση του δράστη ότι δεν ήθελε 

να πονέσει τη γυναίκα που αγαπά αλλά να της δώσει ένα µάθηµα και ότι στην πορεία 

έχασε τον έλεγχό του, είναι οι κυρίαρχοι τρόποι µε τους οποίους εξαπατούν τα δύο 

µέλη του ζευγαριού τον εαυτό τους και παγιδεύονται σε µία βίαιη σχέση (Walker L. 

E., Terrifying Love (1989), ο.π., σελ. 75-76).  

Η κυκλική θεωρία της βίας βοηθά να εξηγήσουµε το πώς οι κακοποιηµένες 

γυναίκες µετατρέπονται σε θύµατα, πως αποκτούν το αίσθηµα αδυναµίας και γιατί 

δεν προσπαθούν να ξεφύγουν, αφού µας προσφέρει µια σφαιρική εικόνα για τη 

δυναµική της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνία µας αλλά και για την ψυχολογία 

που αποκτά µια γυναίκα στο πλαίσιο µιας κακοποιητικής σχέσης (Walker L. E., ο.π., 

σελ. 72).   

 

 

Θεωρία επίκτητης αδυναµίας 

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγαν οι Dobash & Dobash (Dobash R. E. & 

Dobash R., ο.π., σελ. 24) σε δείγµα 1044 γυναικών- θυµάτων ενδοοικογενειακής 

βίας, η αντίδραση της γυναίκας αµέσως µετά το επεισόδιο, συνήθως ήταν παθητική. 

Η συναισθηµατική της κατάσταση χαρακτηριζόταν από φόβο, ντροπή και θυµό. Η 

ερµηνεία αυτής της παθητικότητας και της αδράνειας που συναντάται στη 

συµπεριφορά των κακοποιηµένων γυναικών δεν πρέπει να επιχειρείται αποκλειστικά 

αναζητώντας συγκεκριµένα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

γυναικών, όµως, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και µεταβλητές, όπως η εξάρτηση της 

γυναίκας από το δράστη, η ελπίδα πως ο δράστης θα αλλάξει, ο φόβος απέναντι στις 

απειλές του, το αίσθηµα ντροπής του θύµατος που συνδέεται µε την καταγγελία ή τη 

δηµοσιοποίηση της κακοποίησης.  

Η Lenore E. Walker, δικαστηριακή ψυχολόγος και ερευνήτρια, στην προσπάθειά 

της να εξηγήσει τους λόγους παραµονής µιας γυναίκας στην κακοποιητική σχέση, 
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κατέληξε στη διατύπωση ενός θεωρητικού σχήµατος. Το θεωρητικό αυτό σχήµα 

αναλύει την ανάπτυξη µιας ψυχολογικής διεργασίας και καλείται θεωρία της 

επίκτητης αδυναµίας (Walker L. E., (1989), σελ. 81-82). Η θεωρία της επίκτητης 

αδυναµίας εξηγεί πως µπορεί να χάσει ένας άνθρωπος την ικανότητα να 

προκαθορίζει αν θα τον προστατέψουν οι φυσικές του αντιδράσεις, όταν βιώνει 

αναπόφευκτο πόνο σε συνθήκες απρογραµµάτιστες και µεταβλητές, και να υιοθετήσει 

παθητική συµπεριφορά. Η διεργασία της επίκτητης αδυναµίας καταλήγει σε µια 

προβληµατική κατάσταση καθώς επιδρά στη σκέψη, στα αισθήµατα και στη 

συµπεριφορά της κακοποιηµένης γυναίκας. Τα άτοµα που υποφέρουν από επίκτητη 

αδυναµία -στη συγκεκριµένη περίπτωση οι κακοποιηµένες γυναίκες- περιορίζουν τον 

αριθµό των αντιδράσεων που εκδηλώνουν σε εκείνες που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη 

πιθανότητα επιτυχίας (Walker L. E., ο.π., σελ. 65-66).  

Για παράδειγµα, όταν µια κακοποιηµένη γυναίκα, που έχει αναπτύξει επίκτητη 

αδυναµία, νοµίζει ότι κινδυνεύει ή όντως βρίσκεται σε κίνδυνο, η αντίδρασή της θα 

είναι η πιο προβλέψιµη -για εκείνη- µέθοδος αυτοπροστασίας και όχι βεβιασµένες 

και αυθόρµητες ενέργειες όπως η απόδραση της από το σπίτι. Αυτό µπορεί να 

µεταφράζεται σε προσπάθεια εκ µέρους της γυναίκας να κατευνάσει τη βίαιη 

συµπεριφορά του δράστη (π.χ. σε παρακαλώ…, λυπήσου µε…, σε αγαπάω…, κ.λπ.), 

σε πλήρη αδράνεια και παθητικότητα της γυναίκας απέναντι στις επιθέσεις -

σωµατικές και λεκτικές- του δράστη, ή ακόµα και στη δολοφονία του δράστη. 

Οι κακοποιηµένες γυναίκες δεν επιχειρούν να ξεφύγουν από τη βίαιη σχέση, 

ακόµα και όταν οι γύρω τους κρίνουν ότι είναι δυνατή η διαφυγή. Αυτό δεν συµβαίνει 

γιατί η χρόνια κακοποίηση τις καθιστά αδύναµες ή ανίκανες, µα επειδή η 

κακοποιηµένη γυναίκα αδυνατεί να προβλέψει την αποτελεσµατικότητα των 

αντιδράσεών της στις διάφορες καταστάσεις που καλείται να αντιµετωπίσει. Είναι 

πεπεισµένη, µάλιστα, πως τίποτε δεν µπορεί να αλλάξει τις βάναυσες και τροµακτικές 

συνθήκες της ζωής της και ότι και να συµβεί δεν θα είναι ασφαλής (Walker L. E., 

ο.π., σελ. 65-66). Έχοντας γενικεύσει την αδυναµία της, η κακοποιηµένη γυναίκα 

πιστεύει πως ότι και αν επιχειρήσει δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα, ενώ, παράλληλα, 

βυθίζεται στην κατάθλιψη και το άγχος (Walker L. E., Η κακοποιηµένη γυναίκα, 

ο.π., σελ. 71). 
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Αξίζει να σηµειωθεί, σύµφωνα πάντα µε την Lenore E. Walker (Walker L. E., 

Terrifying Love (1989), ο.π., σελ. 66-67), πως πολλές από τις κακοποιηµένες 

γυναίκες µοιάζουν να έχουν προδιάθεση στην ανάπτυξη επίκτητης αδυναµίας. Κατά 

ένα µεγάλο βαθµό, αυτό οφείλεται στο ότι ενστερνίστηκαν από µικρή ηλικία 

ορισµένες στερεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων, που τις έκαναν 

άκαµπτες στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν στις διάφορες καταστάσεις. Καµιά 

φορά πάλι, οφείλεται στο ότι υπέστησαν κακοποίηση (ψυχολογική, σωµατική ή 

σεξουαλική) στα παιδικά ή τα εφηβικά τους χρόνια, ή, τέλος, αναπτύσσουν επίκτητη 

αδυναµία µόνο αφότου ζήσουν για ένα διάστηµα µε τον βίαιο σύζυγο/ σύντροφό 

τους. Όσο νωρίτερα µία γυναίκα αναπτύσσει επίκτητη αδυναµία, τόσο πιθανότερο 

είναι για εκείνη να µην αναπτύξει αποτελεσµατική αντίδραση προκειµένου να βάλει 

τέλος στην κακοποιητική σχέση. 

Ένα αποτέλεσµα της επίκτητης αδυναµίας µπορεί να είναι η κατάθλιψη, όπως 

προαναφέραµε. Ένα άλλο αποτέλεσµα φαίνεται να είναι η µεταβολή της αντίληψης 

της γυναίκας σχετικά µε τις συνέπειες της βίας. Η συνεχής βίωση του τρόµου και του 

φόβου, κάνουν τη γυναίκα, σταδιακά, να µην αντιλαµβάνεται ή να υποτιµά, τη 

σοβαρότητα της βίας και του θανάτου (Walker L. E., Η κακοποιηµένη γυναίκα, ο.π., 

σελ. 73). 

Όταν µια κακοποιητική σχέση διατηρείται εξαιτίας της επίκτητης αδυναµίας της 

γυναίκας, καθώς το σύνδροµο αυτό καταπολεµάτε, µπορεί το θύµα να ξεπεράσει την 

παθητικότητά του και να απεγκλωβιστεί από τη συγκεκριµένη σχέση µε το βίαιο 

σύζυγο/ σύντροφο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η κακοποιηµένη γυναίκα πρέπει να 

διδαχθεί πως θα αλλάξει τη στάση της αναµενόµενης αποτυχίας και θα αντιστρέψει 

τις αρνητικές της αντιλήψεις. Ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι ανάλογο, είναι η 

ψυχολογική στήριξη του θύµατος από ειδικούς συµβούλους, καθώς βέβαια, και το 

ανάλογο χρονικό διάστηµα, ούτως ώστε, η γυναίκα θύµα κακοποίησης να «δουλέψει» 

τα συναισθήµατά της, να αποκτήσει αυτοεκτίµηση και αυτοκυριαρχία και να αλλάξει 

τις προτεραιότητές και τις επιλογές της (Walker L. E., ο.π., σελ. 74). 
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Η έννοια της «επανάκτησης δύναµης» 

Μία έννοια-κλειδί όσον αφορά στον απεγκλωβισµό της κακοποιηµένης γυναίκας 

από την κακοποιητική σχέση είναι η έννοια της «επανάκτησης δύναµης» (Μαγγανάς 

Α., Ποιν.∆ικ/νη, 12/2002, έτος 5ο, σελ. 1310-1315 ). Ουσιαστικά, πρόκειται για 

έναν µηχανισµό συνειδητοποίησης µιας κατάστασης µέσω της δράσης, µε απώτερο 

στόχο την ανάκτηση της ελλειµµατικής κυριαρχίας της κακοποιηµένης γυναίκας. 

Σύµφωνα µε τους D. Damant, J. Paquet και J. Belanger (Μαγγανάς Α., ο.π., σελ. 

1314), η κακοποιηµένη γυναίκα περνά διαδοχικά τρία χρονικά σηµεία, κατά τη 

διάρκεια της κακοποιητικής σχέσης. Αρχικά, διακατέχεται από φόβο, παθητικότητα 

και αδυναµία, θυµό και κατάθλιψη, ενώ, η αυτοεκτίµηση και ο αυτοέλεγχός της 

κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Ακόµη δεν έχει οριοθετήσει το πρόβληµα της 

ενδοοικογενειακής βίας και αυτοενοχοποιείται, εφευρίσκοντας, πολλές φορές, 

δικαιολογίες (π.χ. ήταν κουρασµένος και τον εξόργισα, είναι αγχωµένος µε τη 

δουλειά) για το δράστη κακοποίησης. ∆ιακατέχεται από µια άρνηση της 

πραγµατικότητας, προσδοκώντας στην αλλαγή. Αυτή η φάση, όπου η γυναίκα 

χαρακτηρίζεται από ελλειµµατική κυριαρχία, χρονικά, κατέχει τη µεγαλύτερο µέρος 

µιας κακοποιητικής σχέσης. Οι αντιδράσεις της γυναίκας δεν είναι συντονισµένες και 

αφορούν κυρίως στην προσωρινή φυγή της από τη σχέση, στην προσπάθεια 

µεταµέλειας του δράστη µέσω διαλόγου και ικεσιών, στην κλήση των αρχών έπειτα 

από ένα σοβαρό επεισόδιο βίας.  

Από τη στιγµή που η γυναίκα συνειδητοποιήσει το πρόβληµα της 

ενδοοικογενειακής βίας, πάψει να αυτοενοχοποιείται και αποδώσει τις ευθύνες στον, 

πραγµατικά, υπεύθυνο, το σύζυγο/ σύντροφο δράστη της κακοποίησης, σταδιακά 

µειώνεται το αίσθηµα αδυναµίας της και την παθητικότητα διαδέχεται η δράση. 

∆ράση προς την κατεύθυνση προστασίας, κατανόησης και υποστήριξης. Σε αυτό το 

σηµείο, έχει ήδη επιτελεσθεί το σηµαντικότερο βήµα προς την αξίωση ελευθερίας 

και σεβασµού και τελικά την ανάκτηση της κυριαρχίας της κακοποιηµένης γυναίκας.     
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Συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας για τη γυναίκα-θύµα 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (http://www.who.int) oι 

συνέπειες της κακοποίησης κατατάσσονται σε τρεις κυρίαρχες κατηγορίες: τις 

ψυχολογικές, τις σωµατικές και τις κοινωνικές συνέπειες. Καθώς, οι συνέπειες της 

κακοποίησης εµπλέκονται µε ποικίλους τρόπους, συχνά, η ταξινόµηση µιας 

συνέπειας σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες καθίσταται δύσκολη. 

Αναφορικά µε την ψυχοσύνθεση της κακοποιηµένης γυναίκας, η άσκηση βίας 

οδηγεί στην ανάπτυξη µιας ψυχολογικής άµυνας ή αλλιώς µιας τακτικής επιβίωσης, 

που κάνει τα θύµατα να απωθούν τα επεισόδια βίας και να ελαχιστοποιούν τη 

σοβαρότητά τους. Όταν µάλιστα τα επεισόδια βίας εναλλάσσονται µε πράξεις 

µεταµέλειας του δράστη παγιδεύουν το θύµα, δηµιουργώντας του την απατηλή 

προσδοκία ότι ο σύζυγος/ σύντροφός της θα αλλάξει (Πενταράκη Μ., ο.π., σελ. 105). 

Τα ψυχολογικά τραύµατα του θύµατος κακοποίησης εκδηλώνονται ως συµπτώµατα 

διαταραχής, η οποία εντάσσεται στη διαγνωστική κατηγορία «∆ιαταραχή Μετά-

τραυµατικού Στρες» που συναντάµε στο D.S.M. III (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) και καλείται «Σύνδροµο Κακοποιηµένης Γυναίκας» 

(Walker L. E., ο.π., σελ. 17, 232-233). Χαρακτηριστικά του «Συνδρόµου 

Κακοποιηµένης Γυναίκας» είναι το άγχος, ο φόβος, η κατάθλιψη, η ενοχή, ο 

εξευτελισµός, ο θυµός, η σκληρότητα και η έλλειψη εµπιστοσύνης.  

Η κακοποίηση επιδρά σηµαντικά στην αυτοεκτίµηση, την αυτοπεποίθηση και την 

αυτόεικόνα των γυναικών-θυµάτων της. Η συνεχής αρνητική κριτική, η υποτίµηση 

και ο εξευτελισµός που υφίστανται οι γυναίκες-θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, 

µεταβάλλουν την αυτό-εικόνα της γυναίκας και καταρρακώνουν την αυτοπεποίθηση 

και την αυτοεκτίµησή της. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η ποιοτική έρευνα της 

κλινικής ψυχολόγου Pat Hoffman (Μινεσότα, 1983) 9Hoffman P., Women and 

Therapy, 3 (1): 37-47). Όσο η κακοποίηση συνεχίζεται και αυξάνεται, η γυναίκα-

θύµα αποδέχεται την εικόνα που ο δράστης έχει πλάσει για εκείνη και πείθεται πως 

βιώνει αυτό που της αξίζει και είναι λάθος να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Η κατάθλιψη, 

το άγχος, η παθητικότητα, η µυστικοπάθεια και ο φόβος είναι γνώριµα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση, ενώ σταδιακά έρχεται η 

κοινωνική αποµόνωση και η διακοπή της επαγγελµατικής πορείας, µε συνέπεια την 
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αποστέρηση της επαγγελµατικής καταξίωσης και της οικονοµικής ανεξαρτησίας 

(Αδαµάκη Ν., ο.π., σελ. 5). 

Επιπλέον, οι γυναίκες-θύµατα επαναλαµβανόµενης κακοποίησης οδηγούνται 

συχνότερα σε απόπειρες αυτοκτονιών απ’ ότι οι γυναίκες που δεν έχουν ανάλογα 

βιώµατα. Σύµφωνα µε την ειδική έκθεση της UNICEF «Βία κατά των γυναικών και 

κοριτσιών» (2000) (UNICEF.5/2000), υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στο βίωµα της 

βίας και στις απόπειρες αυτοκτονίας. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες που έχουν υποστεί 

βία έχουν δώδεκα φορές περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπες γυναίκες να 

αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι στις Η.Π.Α. το 

35-40% των γυναικών που έχει υποστεί βία έχει κάνει τουλάχιστον µία απόπειρα 

αυτοκτονίας.  

Σύµφωνα µε το ψήφισµα 49.25 της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, στην 6η 

συνάντηση ολοµέλειας της 25ης Μαΐου 1996, η άσκηση βίας κατά των γυναικών 

αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας µε διαστάσεις επιδηµίας (WHO, 

2002) (http//www.who.int ). Οι σωµατικοί τραυµατισµοί λόγω κακοποίησης 

µπορεί να είναι µώλωπες, εκδορές, γρατζουνιές, σπασίµατα, έως και µαχαιριές, 

γυναικολογικά προβλήµατα αποβολές-όταν η κακοποίηση γίνεται κατά τη διάρκεια 

εγκυµοσύνης, ακόµα και δολοφονίες.   

Οι συνεχείς αγχωτικές καταστάσεις που βιώνουν οι κακοποιηµένες γυναίκες 

εξασθενούν το ανοσοποιητικό τους σύστηµα, µε συνέπεια οι γυναίκες που έχουν 

υποστεί βία να αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό σοβαρά ψυχοσωµατικά 

νοσήµατα (Αδαµάκη Ν., ό.π., σελ. 5). Οι σωµατικές ασθένειες που συνήθως 

ταλαιπωρούν τις κακοποιηµένες γυναίκες είναι αρθριτικά, χρόνιοι πόνοι, 

πονοκέφαλοι, ηµικρανίες, βραδυγλωσσία, νεφρική ανεπάρκεια, κολίτιδα, έλκος 

στοµάχου, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, δυσπεψία. Επιπλέον, σε σχέσεις βίας, καθώς οι 

γυναίκα-θύµα αδυνατεί να διαπραγµατευθεί µε το σύζυγο/ σύντροφό της τη χρήση 

προφυλακτικού, συµβαίνουν ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες, όπως επίσης και µετάδοση 

σεξουαλικών νοσηµάτων.  

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι πως οι γυναίκες που υφίστανται βία αυξάνουν 

σηµαντικά το κάπνισµα, τη χρήση αλκοόλ, ψυχοφαρµάκων ή ναρκωτικών ουσιών 

προκειµένου να καταπολεµήσουν την πραγµατικότητα που βιώνουν, τον τρόµο, το 

άγχος ή την κατάθλιψη.  
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Γυναίκες-θύµατα ενδοοικογενειακής βίας που έφτασαν στη δολοφονία του δράστη 

Οι κακοποιηµένες γυναίκες που σκοτώνουν θα µπορούσαν να διαχωριστούν από 

εκείνες που δεν σκοτώνουν, µε κριτήριο την περί επικείµενου κινδύνου αντίληψη, τη 

σοβαρότητα και τη βαναυσότητα της σωµατικής σεξουαλικής ή/και ψυχολογικής 

βίας που υφίστανται. Η σεξουαλική κακοποίηση, διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο, όπως επίσης το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, των οποίων κάνει συχνά κατάχρηση 

ο βασανιστής. Στην πραγµατικότητα όµως, ανάµεσα στις δύο κατηγορίες γυναικών 

είναι πιο πολλές οι ουσιαστικές οµοιότητες παρά οι διαφορές (Walker L. E., 

Terrifying Love, ο.π.., σελ. 141).  

Η ψυχολόγος Angela Browne, η οποία άρχισε το 1979 ένα ερευνητικό 

πρόγραµµα µε 400 κακοποιηµένες γυναίκες, συνέκρινε τις 40 περιπτώσεις 

ανθρωποκτονίας, που είχε ερευνήσει η Lenore Walker µέχρι το 1983, µε 100 

κακοποιηµένες γυναίκες που είχαν ζήσει εκτός της βίαιης σχέσης για λιγότερο από 

ένα χρόνο. Η µόνη ουσιαστική διαφορά που εντόπισε ήταν η «περί βίας» αντίληψη 

των γυναικών. Οι γυναίκες που σκότωσαν είχαν την αντίληψη ότι οι άνδρες τους 

χρησιµοποιούσαν όλο και πιο έντονη βία, µε αποτέλεσµα οι ίδιες να υφίστανται όλο 

και πιο σοβαρούς τραυµατισµούς από τις γυναίκες που δεν σκότωσαν. Περιέγραψαν 

επίσης τις όλο και πιο απεγνωσµένες προσπάθειές τους να διατηρήσουν τη σωµατική 

τους ακεραιότητα. Επιπλέον, είπαν πως οι άνδρες τους τις απειλούσαν συχνότερα πως 

θα τις σκοτώσουν. Χρησιµοποιούσαν µάλιστα όπλα για να τις τροµοκρατήσουν. 

Έκαναν µεγαλύτερη κατάχρηση οινοπνεύµατος απ’ ότι συνήθως και γίνονταν όλο και 

πιο επικίνδυνοι για τις γυναίκες, τα παιδιά τους και το στενό τους περιβάλλον. 

Στα ευρήµατα της A. Browne έρχεται να προσθέσει η L. Walker, πως παρόλο 

που γενικά οι γυναίκες χρησιµοποιούσαν ποικίλες µεθόδους για να σκοτώσουν τους 

βασανιστές τους, η πλειονότητα αυτών -το 75%- χρησιµοποίησε πιστόλι. Το 13% 

χρησιµοποίησε µαχαίρι, συνήθως κατά τη διάρκεια έντονης σωµατικής συµπλοκής, 

ένα ποσοστό 5% σκότωσε τον βασανιστή πατώντας τον µε το αµάξι, ενώ οι 

υπόλοιπες 4 γυναίκες προσέλαβαν τρίτο πρόσωπο για να σκοτώσει το δράστη. Οι 

βασανιστές που συνήθως διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να δολοφονηθούν, είναι 

εκείνοι που συνεχίζουν να χρησιµοποιούν χυδαίο λεξιλόγιο, ενόσω η γυναίκα έχει στα 

χέρια της όπλο. Το ίδιο ισχύει και για τους δράστες που είχαν κακοποιήσει 

σεξουαλικά τις γυναίκες ή -ακόµα περισσότερο-τα παιδιά τους. Πολλές από αυτές τις 
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γυναίκες σκόπευαν αρχικά να αυτοκτονήσουν, αλλά την τελευταία στιγµή κατέληξαν 

να σκοτώσουν τους βασανιστές τους (Walker L. E., ο.π., σελ. 144-145).  

Ένα ζήτηµα που απασχολεί την κοντόφθαλµη και ανδροκρατική δικαιοσύνη είναι 

πώς οι αδύναµες γυναίκες βρίσκουν το σθένος και τη σωµατική δύναµη να αµυνθούν. 

Καθώς η βίαιη γυναικεία συµπεριφορά δεν είναι αποδεκτή από τους άνδρες επειδή 

συγκρούεται µε τα στερεότυπα χαρακτηριστικά του «ασθενούς φύλου», προκαλεί 

κοινωνική αποστροφή και οδηγεί σε αυτόµατη καταδίκη. Έτσι, γενικά, µια γυναίκα 

που σκοτώνει αντιµετωπίζεται σαν «αφύσικη» περίπτωση, περιθωριακή και απεχθής, 

αφού η βία και η άσκησή της θεωρούνται αποκλειστικά ανδρικό προνόµια (Walker L. 

E., ο.π., σελ. 11-15). Σύµφωνα µε αποτελέσµατα έρευνας που διεξήγαγε η 

δικαστηριακή ψυχολόγος S. Endouard, τo 37.5% των γυναικών που σκότωσαν τους 

συντρόφους τους το 1987, στην Αγγλία, καταδικάστηκαν για φόνο, ενώ, το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών καταδικάστηκε που είχαν σκοτώσει τις συντρόφους 

τους, είναι µόλις 26,6%. Βλ. σχετικά, Walker L. E., Terrifying Love, ο.π., σελ. 14 

Χρονολογία ορόσηµο για την ελληνική δικαιοσύνη αποτελεί το 1989, όπου 

αθωώθηκε η Γεωργία Παπαδάτου, που είχε σκοτώσει τον βασανιστή σύντροφό της. 

Με τις ερωτήσεις τους οι δικαστές επέµειναν ιδιαίτερα στο ιστορικό της σχέσης του 

ζευγαριού και τελικά αναδύθηκε η πολυετής και συσσωρευµένη κακοποίηση που είχε 

υποστεί η Παπαδάτου.  

Στη φεµινιστική κοινότητα υπάρχει µια συνεχής διαµάχη σχετικά µε το ρόλο του 

εξειδικευµένου µάρτυρα σε δίκες κακοποιηµένων γυναικών που σκοτώνουν. Επί 

παραδείγµατι η Elizabeth Snaider, αρθρογράφος στη «Νοµική Επιθεώρηση για τα 

∆ικαιώµατα της Γυναίκας», πιστεύει πως οι κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν τις 

γυναίκες στην αυτοάµυνα µε τη µορφή της άσκησης βίας δεν γίνονται σαφώς 

αντιληπτές στην αίθουσα του δικαστηρίου. Επιπλέον, µερικοί ισχυρίζονται ότι το 

Σύνδροµο της Κακοποιηµένης γυναίκας (βλ. παραπάνω), όπως παρουσιάζεται από 

τον εξειδικευµένο µάρτυρα, δίνει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να θεωρήσει 

πνευµατικά διαταραγµένες τις γυναίκες που σκοτώνουν τους βασανιστές συντρόφους/ 

συζύγους τους. Με άλλα λόγια, κατά τη φεµινιστική θεώρηση, είναι πολύ πιθανό να 

κριθεί «άρρωστη» η γυναίκα, αντί να κριθούν «αρρωστηµένες» οι κοινωνικές συνθήκες 

που προκάλεσαν το πρόβληµα. Κατ’ επέκταση, συνεχίζουν οι θιασώτες αυτής της 
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άποψης, αυτές και άλλες γυναίκες δεν έχουν ίση µεταχείριση ως υγιή ανθρώπινα όντα 

ενώπιον του νόµου(Walker L. E., ο.π., σελ. 33-34).    

  

 

Χαρακτηριστικά των δραστών ενδοοικογενειακής βίας 

Η διερεύνηση της προσωπικότητας του δράστη επεισοδίων βίας και κακοποίησης 

της συζύγου/ συντρόφου του, αποτέλεσε ένα πεδίο ιδιαίτερου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος. Μέσα από ερευνητικά ευρήµατα αναδύθηκε η προσωπικότητα του, 

άλλοτε ως διαταραγµένη και συµπλεγµατική, άλλοτε ως πεδίο συσσώρευσης 

δυσάρεστων και βίαιων παιδικών βιωµάτων, ή/ και εµπειριών απόρριψης και 

υποβάθµισης µέσα σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό κοινωνικό περιβάλλον. 

Αντίστοιχα µε τις γυναίκες-θύµατα κακοποίησης, οι άνδρες-δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώµατα, τις 

οικονοµικές τάξεις, απ’ όλους τους πολιτισµικούς χώρους, τις θρησκείες και τις φυλές. 

Σίγουρα, η πολιτισµική ταυτότητα, καθώς και οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες 

ασκούν κάποιες επιδράσεις στα άτοµα, οι έρευνες, όµως, δεν έχουν ακόµη αποφανθεί 

µε σαφήνεια σε ποιο βαθµό αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν καταλυτικά στην 

εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς (Παπαµιχαήλ Στ., ο.π., σελ 87).  

Στα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από κλινικές παρατηρήσεις και σχετικές 

έρευνες, µεταξύ άλλων, αναφέρεται η κοινωνική δυσπροσαρµοστικότητα των 

δραστών και η συναισθηµατική τους αστάθεια. Επιπλέον, οι διαπροσωπικές σχέσεις 

των δραστών, συνθέτονται από αρνητικά συναισθήµατα όπως ανασφάλεια, φόβος, 

θυµός, υπέρµετρη ζήλια, καταπίεση, εξουσιαστικές τάσεις, συναισθηµατική 

ψυχρότητα, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκαταστροφής. Οι δράστες κακοποίησης, σε 

υψηλά επίπεδα, εγκλωβίζονται σε αγχωτικές καταστάσεις που πηγάζουν από 

προσωπικές και κοινωνικές πιέσεις και προκειµένου να εκτονωθούν, καταφεύγουν 

συχνά στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και στην εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς 

ενάντια στις συζύγους/ συντρόφους τους.    

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των γυναικών του δείγµατος της έρευνας που 

διενήργησε η Lenore Walker (Walker L. E., Η κακοποιηµένη γυναίκα, ο.π., σελ. 58-

63), οι δράστες κακοποίησης έχουν κάποια κοινά, µεταξύ τους, χαρακτηριστικά. 

Αντίστοιχα µε τις γυναίκες-θύµατα κακοποίησης, οι δράστες έχουν µικρή 
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αυτοεκτίµηση και έχουν γαλουχηθεί στον στερεότυπο ανδρικό ρόλο µέσα στην 

οικογένεια και, ασφαλώς, την παραδοσιακή υπεροχή των ανδρών έναντι των 

γυναικών. Επιπλέον, δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους, ζηλεύουν 

παθολογικά και αδικαιολόγητα, παρουσιάζουν διπλή προσωπικότητα, έχουν έντονες 

αντιδράσεις στρες και προσπαθούν να τις αντιµετωπίσουν πίνοντας και κακοποιώντας 

τις γυναίκες/ συντρόφους τους. Ο δεσποτισµός και η αδιακρισία είναι τυπικά 

χαρακτηριστικά των δραστών. Για να αισθάνονται ασφαλείς, πρέπει να ρυθµίζουν 

όλους τους τοµείς της ζωής των γυναικών/ συντρόφων τους. Συχνά χρησιµοποιούν 

το σεξ ως µέσο επιβεβαίωσης και αναπτέρωσης της αυτοεκτίµησής τους, ενώ δύναται 

να είναι και αµφιφυλόφιλοι (Claes J. A., Rosenthal D. M., Men who batter women: 

a study in power, Journal of Family Violence, Vol. 5, No. 3, 1990, σελ. 215-224).  

Τις παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνει ο Sonkin D (Sonkin D. DelMartin, 

Walker L. E. A., σελ. 42-44), σύµφωνα µε τον οποίο, τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της συµπεριφοράς του δράστη κακοποίησης κινούνται γύρω από το τρίπτυχο: 1. 

άρνηση και ελαχιστοποίηση της βίαιης συµπεριφοράς του, 2. υπερβολική εξάρτηση 

από τη σύζυγο/ σύντροφο και ζηλοτυπία και 3. χαµηλή αυτοεκτίµηση.  

Συχνά, οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας, λόγω ντροπής ή ενοχής, αρνούνται ή 

ελαχιστοποιούν τη βίαιη συµπεριφορά τους. Αρκετές φορές µάλιστα, προκειµένου να 

αποποιηθούν τις ευθύνες τους, κατηγορούν τα θύµατά τους ή διάφορους εξωτερικούς 

παράγοντες ως υπεύθυνους για τη συµπεριφορά τους και επικαλούνται αδυναµία 

ελέγχου των αντιδράσεών τους και απώλεια µνήµης κατά τη διάρκεια του βίαιου 

ξεσπάσµατος.  

Όσον αφορά στην υπερβολική εξάρτηση των δραστών από τη σύζυγο/ σύντροφό 

τους, εν µέρει, είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής και προσωπικής αποµόνωσης που 

αισθάνονται πολλοί δράστες. Οι γυναίκες σύζυγοι ή σύντροφοί τους, αποτελούν για 

αυτούς τη µοναδική πηγή αγάπης, υποστήριξης, συντροφικότητας, κατανόησης και 

βοήθειας για την επίλυση προβληµάτων. Χαρακτηριστικά, οι γυναίκες-θύµατα 

κακοποίησης, ως λόγο παραµονής στην κακοποιητική σχέση, ανάµεσα σε άλλα, 

αναφέρουν τις απειλές του δράστη πως θα αυτοκτονήσει µετά την εγκατάλειψη. Η 

υπερβολική εξάρτηση των δραστών από τις συζύγους/ συντρόφους τους συνοδεύεται 

υπέρµετρη ζηλοτυπία και καχυποψία, που πολλές φορές φτάνει ή ξεπερνά τα όρια της 
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παράνοιας. Στόχος τους είναι ο απόλυτος έλεγχος στη ζωή των συντρόφων τους και 

µέσο επίτευξης αυτού του στόχου είναι, ακόµη, και η βία.  

Παράλληλα, οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας, πιστεύοντας σε παραδοσιακές 

αντιλήψεις και στερεότυπα για το ρόλο και τον τρόπο ζωής του άνδρα, η αποτυχία 

τους να αγγίξουν τα υψηλά αυτά ανδρικά κοινωνικά πρότυπα, επιφέρει ένα 

καθοριστικό πλήγµα στην αυτοεικόνα και την αυτοεκτίµησή τους. Συχνά, η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση των δραστών συνδέεται µε τραυµατικές εµπειρίες κατά την παιδική 

ηλικία τους. Η χαµηλή αυτοεκτίµηση των δραστών ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι 

ευδιάκριτη, ούτε από το κοινωνικό του περιβάλλον, ούτε από την ίδια τη σύζυγο/ 

σύντροφό τους.  

Το κύριο µειονέκτηµα, των περισσοτέρων ερευνών διερεύνησης των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του δράστη κακοποίησης, έγκειται στο ότι τα 

ερευνητικά δεδοµένα προέρχονται, συνήθως, από παρατηρήσεις και εκτιµήσεις, όχι 

των ίδιων των δραστών, αλλά των θυµάτων τους.   

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε «Κλινική για το Γάµο και την Οικογένεια» 

του ερευνητικού ινστιτούτου του Τέξας (Marriage and Family Clinic at Texas 

Institute of Mental Sciences) (Παπαµιχαήλ Στ., ο.π., σελ. 96) που το δείγµα 

αποτέλεσαν άνδρες-δράστες ενδοοικογενειακής βίας, οι τρεις κύριοι λόγοι που 

επικαλούνται οι δράστες κακοποίησης για να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά τους είναι 

1. χρόνια δυσαρέσκεια από τη σχέση τους µε τη σύζυγο/ σύντροφό τους, σε 

ποσοστό 24%, 2. ανταπόδοση στη λεκτική ή σωµατική επιθετικότητα των γυναικών 

συζύγων/ συντρόφων τους, σε ποσοστό 55%, και 3. ζήλια και υποψία εξωσυζυγικής 

σχέσης της συζύγου/ συντρόφου, µε ποσοστό 18%. Και η συγκεκριµένη έρευνα 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη συναισθηµατικής εξάρτησης των δραστών από τις 

συζύγους/ συντρόφους τους, ενώ ένα έντονο στοιχείο που προκύπτει από τις 

απαντήσεις του δείγµατος είναι η πεποίθηση των δραστών ότι η εικόνα του 

επιτυχηµένου άνδρα συντίθεται από χαρακτηριστικά όπως δύναµη, εξουσία, 

κυριαρχία, επιβλητικότητα και ανωτερότητα. Αξιοσηµείωτο, τέλος, είναι το γεγονός 

πως οι δράστες που αποτέλεσαν το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας, δεν 

επικαλέσθηκαν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή την ύπαρξη βίαιων παιδικών 

βιωµάτων ως λόγο εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς. 
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Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιακή σχέση µεταξύ χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών και βίαιης συµπεριφοράς, καθώς και η αιτιακή σχέση µεταξύ 

βίαιων παιδικών βιωµάτων του δράστη και εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς στη 

µετέπειτα ενήλικη ζωή του (η αιτιακή σχέση βίαιων παιδικών βιωµάτων και 

εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς ενισχύεται από τα επιχειρήµατα του ερµηνευτικού 

µοντέλου της κοινωνικής µάθησης). Οι συγκεκριµένες σχέσεις θα πρέπει να 

εξετάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισµό, καθώς, από τη µία πλευρά, 

διάφορες έρευνες καταλήγουν σε αντιφατικά πορίσµατα, ενώ από την άλλη, η de 

facto αποδοχή αυτών των σχέσεων, χωρίς περαιτέρω προβληµατισµό, ενισχύει τους 

µύθους που κυριαρχούν στο ευρύ κοινό, και στο µυαλό των κακοποιηµένων γυναικών, 

για την αποκλειστική ευθύνη των εξαρτησιογόνων ουσιών ή των βίαιων παιδικών 

βιωµάτων του δράστη για την κακοποίηση των συζύγων ή συντρόφων τους.  

Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ύπαρξης 

αξιοσηµείωτης σχέσης µεταξύ χρήσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών και βίας (Dutton D. 

G., Golant S. K., 1995, σελ. 53-54). Ενδεικτικά αναφέρουµε, πως στο 50% των 

επεισοδίων κακοποίησης εµπλέκεται η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών από το 

δράστη (Dutton D. G., Golant S. K., ο.π., σελ. 53-55). Έχει υποστηριχθεί πως η 

κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση τοξικών ουσιών επιδρά στην ψυχολογία του 

δράστη, απελευθερώνει τη συνείδηση και ενισχύει την άρση των αναστολών, 

οδηγώντας τον σε παρεκκλίνουσες συµπεριφορές (Dobash R. E., Dobash R., 1998, 

σελ. 149). Στην πραγµατικότητα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση τοξικών ουσιών 

µπορεί να επιδρά έµµεσα στην εκδήλωση βίας, µα σε καµία περίπτωση, δεν αποτελεί 

την κύρια αιτία (Gelles R. J., ο.π., σελ. 57). Άλλωστε, όλοι οι δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας δεν κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ, παράλληλα, 

όλοι οι άνδρες που καταναλώνουν αλκοόλ ή κάνουν χρήση τοξικών ουσιών δεν 

κακοποιούν τη σύζυγο/ σύντροφό τους.  

Όσον αφορά στην αιτιακή σχέση µεταξύ βίαιων παιδικών βιωµάτων του δράστη 

και εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς στην µετέπειτα ενήλικη ζωή του, οι 

περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως οι βίαιοι ενήλικοι άνδρες, σε 

σχέση µε τους µη βίαιους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να είχαν υποστεί 

κακοµεταχείριση ή κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία (Dobash R. E., Dobash R. 

P., ο.π., σελ. 48-50). Όταν η προσωπικότητα ενός ατόµου έχει διαµορφωθεί σε ένα 



 

  40  

βίαιο και καταναγκαστικό περιβάλλον, το άτοµο αυτό µεγαλώνοντας, παρουσιάζει 

σηµαντικά προβλήµατα εµπιστοσύνης και αυτονοµίας, και είναι δύσκολο να ξεφύγει 

από τα πρότυπα βίας που έχουν ενσωµατωθεί στη συµπεριφορά του. Αυτό που δεν 

πρέπει να ξεχνάµε, είναι η πιθανολογία αυτής της σχέσης και όχι η προδιαγραφή της, 

καθώς, είναι πιθανό, άτοµα που έχουν βιώσει τη βία, στην παιδική τους ηλικία, να 

µην εξελιχθούν σε βίαιους ενηλίκους. 

Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε πως οι δράστες ενδοοικογενειακής 

βίας έχουν και κάποια θετικά, ή εν δυνάµει θετικά, χαρακτηριστικά. Έχουν τη 

δυνατότητα να είναι αξιαγάπητοι και τρυφεροί σύντροφοι, ενώ πολλές φορές, παρόλη 

τη βάναυση συµπεριφορά απέναντι στη σύζυγό τους, είναι άριστοι γονείς. Η 

αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών των δραστών κακοποίησης αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία στα θεραπευτικά προγράµµατα µεταχείρισης και παρέµβασης 

στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών 

 Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο ψυχοκοινωνικό 

φαινόµενο, µε την έννοια ότι οι µεταβλητές που υπεισέρχονται στην εκδήλωση ή την 

ενίσχυσή του είναι ποικίλες. Οι ερµηνευτικές προσπάθειες του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον, αντιπροσωπεύουν και 

εκφράζουν συγκεκριµένα ρεύµατα σκέψης, συνεπώς χαρακτηρίζονται από την 

εστίαση και ανάλυση σε ορισµένες µόνο πτυχές του φαινοµένου. Η ανεπάρκεια των 

µονοπαραγοντικών προσεγγίσεων να εξηγήσουν το φαινόµενο καθιστά επιτακτική τη 

συµβολή περισσότερο σύνθετων µοντέλων ερµηνείας της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

∆εν αρκεί η απλή αθροιστική παράθεση των παραγόντων που συµβάλλουν στην 

εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς στο πλαίσιο της οικογένειας, µα, επιπρόσθετα 

απαιτείται και η κατανόηση της δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των παραγόντων 

αυτών.  

Οι κυριότερες αιτιολογικές προσεγγίσεις του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής 

βίας διακρίνονται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: 1) τις ατοµικές ή ψυχιατρικές 

προσεγγίσεις, που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την άσκηση βίας µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τόσο του δράστη, όσο και του θύµατος, 2) τις 

κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις, που ερµηνεύουν την εκδήλωση του φαινοµένου 

στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε την οικογένεια και το ευρύτερο 

κοινωνικό του περιβάλλον, 3) τις κοινωνικο-πολιτισµικές προσεγγίσεις, που 

αποδίδουν την άσκηση βίας στο πλαίσιο της οικογένειας σε κοινωνιολογικές 

παραµέτρους, και τέλος, 4) τα σύνθετα ερµηνευτικά µοντέλα. 
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Ατοµικές ή ψυχιατρικές προσεγγίσεις 

Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων προσεγγίσεων υπεισέρχονται µεταβλητές όπως η 

φυσική ή διανοητική µειονεξία, η ψυχική ασθένεια και η ψυχοπαθολογία του δράστη, 

η κατάχρηση τοξικών ουσιών και αλκοόλ, η πνευµατική διαταραχή ή άλλη 

ψυχονοητική δυσλειτουργία του δράστη, η ζήλια, η καχυποψία, η κτητικότητα κ.λπ., 

οι οποίες λειτουργούν ως αιτιολογικοί παράγοντες της βίας (Dobash R. E., Dobash 

R., 1992, σελ. 42-44). Σύµφωνα µε τις ατοµικές ή ψυχιατρικές θεωρίες η πρωταρχική 

πηγή εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς εντοπίζεται στα παθολογικά χαρακτηριστικά 

του δράστη ή/ και του θύµατος, τα οποία είναι απόρροια της ελλιπούς ψυχονοητικής 

ανάπτυξης του ατόµου στην (πρώιµη) παιδική ηλικία. Παράλληλα υποστηρίζεται πως 

ανάµεσα στα άτοµα που εκδηλώνουν ανάλογη συµπεριφορά υπάρχουν υψηλά 

ποσοστά ψυχοπαθολογίας των ατόµων αυτών (ΚΕΘΙ, Ενδο-οικογενειακή βία κατά 

των γυναικών). 

Το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι ατοµικές/ ψυχιατρικές 

προσεγγίσεις, έχει διακριτές επιρροές από τις ερµηνείες της επιθετικότητας 

(Wolfgang M. E., Ferracuti F., The subculture of violence, εκδόσεις Sage 

Publications, χ.τ., 1982, σελ. 141-150), που αφορούν στις ψυχαναλυτικές θεωρίες, 

στις ιατρικές/ βιολογικές θεωρίες και στις ψυχοµετρικές τεχνικές. Οι ψυχαναλυτικές 

θεωρίες, µε κυριότερο εκφραστή τους τον S. Freud, υποστηρίζουν πως η βία και η 

επιθετικότητα ερµηνεύεται ως η ενεργοποίηση του αποκαλούµενου «ενστίκτου του 

θανάτου» και της επιθετικής παρόρµησης. Οι ιατρικές και βιολογικές µελέτες έχουν 

παρουσιάσει ατελή στοιχεία αναφορικά µε την ερµηνεία της βίας. Σύµφωνα µε αυτές 

τις µελέτες, η επιθετική συµπεριφορά ενδέχεται να είναι απόρροια µιας σειράς 

βιολογικών διαταραχών και ενδοκρινολογικών ανωµαλιών, όπως ο 

υπερθυρεοειδισµός ή η υπογλυκαιµία. Η έλλειψη αποδείξεων ανάλογων µελετών 

ενισχύει την άποψη που εντοπίζει τα αίτια της επιθετικότητας έξω από τον βιολογικό 

οργανισµό. Τέλος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ψυχοµετρικών τεχνικών, η 

εικόνα του βίαιου και επιθετικού ατόµου παραπέµπει σε µία προσωπικότητα που 

χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισµό και έλλειψη ελέγχου των συναισθηµάτων της. Και 

οι ψυχοµετρικές τεχνικές στο σύνολό τους παρουσιάζουν ανεπάρκεια στο σχεδιασµό 

και την εφαρµογή τους, µε ουσιαστικά σφάλµατα στη δειγµατοληψία και τη 

διαχείριση των δεδοµένων (Παπαµιχαήλ Στ., ο.π., σελ. 46).  
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Στο συγκεκριµένο µοντέλο, γίνεται αντιληπτό ότι η προέλευση της βίας 

αναζητείται σε δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας, ενώ αγνοούνται οι κοινωνικοί 

και πολιτισµικοί παράγοντες. Η αποδοχή αυτής της άποψης, ενισχύει την πεποίθηση 

ότι η άσκηση βίας ενάντια στις γυναίκες συνιστά ένα περιορισµένης κλίµακας 

φαινόµενο και υπόκεινται από «παθολογικά» και µη συνηθισµένα άτοµα. Σε αυτά τα 

σηµεία εστιάζεται και η κριτική που ασκείται στο ψυχιατρικό µοντέλο ερµηνείας της 

κακοποίησης. Καταρχάς, το γεγονός ότι οι ατοµικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 

θεωρούνται καθοριστικοί για την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς, συνεπάγεται την 

απουσία διερεύνησης των κοινωνικών και πολιτισµικών παραγόντων, των οποίων η 

επίδραση στη συµπεριφορά των ατόµων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Επιπρόσθετα, 

αποδίδοντας αποκλειστικά στα άτοµα µε ψυχοπαθολογική και διαταραγµένη 

προσωπικότητα την εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς, παρέχεται, σχεδόν αυτόµατα, η 

διαβεβαίωση ότι οι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της 

παρέκκλισης σε βίαιες συµπεριφορές. Τέλος, οι ατοµικές ή ψυχιατρικές προσεγγίσεις 

του φαινοµένου, απενοχοποιούν τις κοινωνικές δοµές, τους θεσµούς και την 

κοινωνική οργάνωση, που σύµφωνα µε άλλες ερµηνείες, που θα παραθέσουµε στη 

συνέχεια, φέρουν ευθύνη στη γένεση και εγκαθίδρυση της βίας στις διαπροσωπικές 

σχέσεις.  

 

 

Κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις 

Το κοινωνικο-ψυχολογικό µοντέλο ερµηνείας του φαινοµένου της κακοποίησης 

των γυναικών από τους συζύγους/ συντρόφους τους αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’70 

ως µια προσπάθεια απάντησης στις ατοµικές/ ψυχιατρικές προσεγγίσεις του 

φαινοµένου. Οι κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις εστιάζουν στη µελέτη των 

κοινωνικών θεσµών και διαδικασιών, των στερεοτύπων που αναπαράγονται και της 

δυναµικής που αναπτύσσεται µεταξύ των υποκειµένων και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο 

αυτό εντάσσεται η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (social learning theory), η θεωρία 

των κοινωνικών συναλλαγών ή του κοινωνικού ελέγχου, η θεωρία των κοινωνικών 

πόρων και η θεωρία της σύγκρουσης. Στη συνέχεια, µε στόχο την όσο το δυνατόν 

πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικο-ψυχολογικού µοντέλου ερµηνείας της βίας, 

παραθέτουµε συνοπτικά τις κεντρικές θέσεις των παραπάνω θεωριών.  
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Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης στοιχειοθετήθηκε από τον Albert Bandura, το 

1969, στο βιβλίο του «Principles of behavior modification», ενώ ο ολοκληρωµένος 

τύπος της περιλαµβάνεται στο βιβλίο του «Social Learning Theory», (1977) (Van 

Hasselt V. B., Morrison R. L., Bellack A. S., Hersen M., 1987, σελ. 30). Σύµφωνα 

µε τους εκπροσώπους της θεωρίας της κοινωνικής µάθησης, κεντρική θέση στην 

ερµηνεία της ενδοοικογενειακής βίας καταλαµβάνει η οικογένεια και τα γονεϊκά 

πρότυπα που επιδρούν και διαµορφώνουν τη συµπεριφορά των ατόµων, σε 

συνάρτηση µε παράγοντες όπως το στρες, η χρήση αλκοόλ και η δυσλειτουργία της 

σχέσης. Βασικό άξονα της θεωρίας αποτελεί η υπόθεση ότι τα πρότυπα 

συµπεριφοράς και οι κοινωνικοί ρόλοι αποτελούν αντικείµενο µάθησης που ξεκινά 

από την οικογένεια όταν το άτοµο βρίσκεται στην πρώιµη παιδική ηλικία (Viano E. 

C., 1992, σελ. 8). Οι θεωρίες της κοινωνικής µάθησης, ως προϊόν την κοινωνικής 

ψυχολογίας (Levinson D., 1989, σελ. 17), συσχετίζονται: α) µε την ανάπτυξη 

επιθετικότητας ως τρόπου αντίδρασης του ατόµου στην αποστέρηση, β) µε την 

κοινωνική αποδοκιµασία της επιθετικής συµπεριφοράς και γ) µε το διαφορικό 

συγχρωτισµό (Αρτινοπούλου Β., 1995, σελ. 130).  

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης και της διαγενεακής µεταφοράς της βίας, αν 

και αποτέλεσε τον κορµό ανάπτυξης πολλών ερµηνευτικών µοντέλων της 

ενδοοικογενειακής βίας -θεωρία κοινωνικού ελέγχου/ συναλλαγών, θεωρία των 

κοινωνικών δεσµών- δέχθηκε έντονη κριτική. Το βασικό ερώτηµα που δεν µπόρεσε 

να απαντηθεί ικανοποιητικά από την παρούσα θεωρία, αφορά στις περιπτώσεις που 

άτοµα µε βίαια παιδικά βιώµατα κατάφεραν να αναπτύξουν σχέσεις απαλλαγµένες 

από τη βία. Επιπλέον, αν τα αγόρια που έχουν βίαια βιώµατα δύναται να εκδηλώσουν 

βίαιη συµπεριφορά στην ενήλικη ζωή τους, γιατί κάτι ανάλογο δεν συµβαίνει µε τις 

γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση στο παρελθόν; (Pagelow M. D., 1984, σελ. 

123, Gelles R. J., 1987, σελ. 26-27, Viano E. C., 1992, σελ. 8)  

Η θεωρία των κοινωνικών συναλλαγών ή του κοινωνικού ελέγχου προτάθηκε από 

τον R. J. Gelles (Van Hasselt V. B., Morrison R. L., Bellack A. S., Hersen M., ο.π., 

σελ. 31) 

(1983) και επικεντρώνεται σε ένα σύστηµα επιβραβεύσεων και αρνητικών 

κυρώσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό σηµαίνει πως τα άτοµα θα εµπλακούν 

σε συµπεριφορές που είναι πιθανό να τους αποφέρουν επιβράβευση, ενώ θα 
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αποφύγουν συµπεριφορές που ενδεχοµένως να επιφέρουν κυρώσεις. Οι δράστες 

κακοποίησης έχουν την εξουσία και τη δυνατότητα να εκµεταλλεύονται τα θύµατα, 

ενώ τα τελευταία ελλείπουν της απαραίτητης ικανότητας να αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά την κακοποίηση και διαθέτουν ανεπαρκή µέσα για να προσφέρουν 

εναλλακτικούς τρόπους επιβράβευσης στο δράστη (ΚΕΘΙ). Στο επίκεντρο της 

συγκεκριµένης θεωρίας δεν βρίσκεται η ατοµική συµπεριφορά, αλλά η διαντίδραση 

µεταξύ των υποκειµένων. Η κεντρική ερώτηση δεν είναι «γιατί το άτοµο 

συµπεριφέρεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο;», αλλά, «κάτω από ποιες συνθήκες 

λαµβάνει χώρα µια δεδοµένη συναλλαγή µεταξύ των ατόµων;» (Παπαµιχαήλ Στ., 

ο.π., σελ. 64). 

 Η θεωρία των κοινωνικών πόρων εξετάζει την οικογένεια ως ένα κοινωνικό 

σύστηµα, όπου η οργάνωσή του στηρίζεται στην ισχύ ή την απειλή ισχύος (Viano E. 

C., ο.π., σελ. 8). Οι δράστες κακοποίησης διαθέτουν περισσότερους πόρους/ µέσα 

(κοινωνικά, οικονοµικά, ψυχολογικά), µε αποτέλεσµα να υποτιµούν τα θύµατα και να 

είναι σε θέση να επιβάλλουν τη θέλησή τους στα τελευταία. Εντούτοις, η έλλειψη, ή, η 

διακινδύνευση των υπαρχόντων πόρων, αρκετές φορές, είναι δυνατόν να οδηγήσει τα 

άτοµα σε βίαιη συµπεριφορά µε σκοπό την επιβολή και τη διατήρηση της εξουσίας 

(Goode W., Journal of Marriage and the Family, 33, 1971, σελ. 624-636).  

Η θεωρία της σύγκρουσης επιχειρεί να ερµηνεύσει τη βία στην οικογένεια µε 

τους βεµπεριανούς όρους «δύναµη» (power) και «εξουσία» (authority) 

(Αρτινοπούλου Β., ο.π., σελ. 129). Η σύγκρουση θεωρείται συστατικό στοιχείο των 

κοινωνικών διαντιδράσεων ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες που χαρακτηρίζονται από 

θέσεις κυριαρχίας και υποταγής. Σύµφωνα µε τον Coser (Gelles, R. J., ο.π., σελ. 27-

28), η σύγκρουση δεν αποτελεί τόσο την αντανάκλαση της διαφοράς των 

συµφερόντων, όσο τη µέθοδο για να προωθήσει κανείς τα προσωπικά του 

συµφέροντα. Κατά τους Gelles και Straus (Gelles, R. J., ο.π., σελ. 29) (1979), η βία 

στην οικογένεια είναι µια ισχυρή µέθοδος για να πετύχει κανείς αυτά που θέλει όταν 

δεν τα πετυχαίνει µε άλλο τρόπο. Η βία θεωρείται ως η παθολογική µορφή της 

σύγκρουσης, ενώ η φυσιολογική σύγκρουση µπορεί να είναι διδακτική και θετική 

δεδοµένου ότι αναθεωρεί τα υπάρχοντα όρια και οδηγεί σε αποτελεσµατική επίλυση 

των προβληµάτων.   
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Η κριτική που ασκείται στο µοντέλο των κοινωνικο-ψυχολογικών προσεγγίσεων 

της κακοποίησης µεταξύ συζύγων/ συντρόφων, εστιάζεται στο βασικό του 

µειονέκτηµα, το οποίο είναι η έλλειψη ερµηνείας και ικανοποιητικών και 

εµπεριστατωµένων απαντήσεων για τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς των 

ατόµων, τα οποία εκτίθενται σε παρόµοια περιβάλλοντα, αλλά παρ’ όλα αυτά 

αναπτύσσουν διαφορετικές µορφές αντίδρασης και κοινωνικής συµπεριφοράς. 

συνεπώς, εκτός από διερεύνηση της επίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη 

συµπεριφορά των ατόµων θα πρέπει να εξετάζεται ο βαθµός και η ένταση της 

επίδρασης των ιδιαίτερων ατοµικών χαρακτηριστικών τους.  

 

 

Κοινωνικο-πολιτισµικές προσεγγίσεις 

Η κατηγορία αυτή των προσεγγίσεων αναφέρεται σε µάκρο-επίπεδο ανάλυσης και 

αποδίδει την άσκηση βίας σε κοινωνιολογικές και πολιτισµικές παραµέτρους, όπως 

την ανισότητα των δύο φύλων, τις πατριαρχικές δοµές της κοινωνίας, τις εκάστοτε 

κοινωνικές αξίες και τις πολιτισµικές διαφορές. Οι συγκεκριµένες ερµηνευτικές 

προσεγγίσεις εντάσσονται στις σύγχρονες τάσεις ερµηνείας της κακοποίησης των 

γυναικών. Στο κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο ερµηνείας του φαινοµένου υπάγεται η 

θεωρία της υποκουλτούρας της βίας, η φεµινιστική προσέγγιση και η οικολογική 

προσέγγιση, τις οποίες παραθέτουµε συνοπτικά στη συνέχεια.. 

Η θεωρία της υποκουλτούρας της βίας, µε εµπνευστές τους Wolfang και 

Ferracuti (1967), (Viano E. C., ο.π., σελ. 8) παρέχει µια θεωρητική γέφυρα µεταξύ 

της βίαιης συµπεριφοράς του ατόµου και της αποδοχής και ταύτισής του µε τις 

υποπολιτισµικές αξίες. Η καταχρηστική συµπεριφορά επισυµβαίνει τακτικά και είναι 

αποδεκτή, τόσο από τους δράστες, όσο και από τα θύµατα, εντός ενός 

συγκεκριµένου περιβάλλοντος υποκουλτούρας. Κάθε κοινωνική οµάδα εκδηλώνει 

διαφορετικό επίπεδο βίας, καθώς τα άτοµα κινούνται σε συνθήκες και χώρους 

διαβίωσης, στους οποίους οι υπάρχουσες νόρµες και αξίες, είτε ενθαρρύνουν, είτε 

αποτρέπουν τη βίαιη συµπεριφορά. Η θεωρία αυτή ενδυναµώνεται από το γεγονός 

ότι τα βίαια επεισόδια φαίνεται να συµβαίνουν κυρίως σε περιορισµένες γεωγραφικές 

περιοχές (Wolfgang M. E., Ferracuti F., ο.π., σελ. 42-43). Σύµφωνα µε τις 

διαπιστώσεις της θεωρίας της υποκουλτούρας της βίας, η βίαιη συµπεριφορά 
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εξαρτάται περισσότερο από τις πολιτισµικές διαφορές και λιγότερο από τις 

βιοψυχικές διαφορές των φύλων. Η συγκεκριµένη θεωρία πλεονεκτεί στο ότι ενώνει 

τις ψυχολογικές και τις κοινωνιολογικές θεωρήσεις. 

 Η φεµινιστική προσέγγιση ήρθε ως απόρροια του γυναικείου κινήµατος κατά τη 

δεκαετία του ’70 και αποπειράθηκε να ερµηνεύσει τις πολλαπλές µορφές 

θυµατοποίησης των γυναικών, περιλαµβανοµένης και της ενδοοικογενειακής βίας 

(Αρτινοπούλου Β., ο.π., σελ. 139). Βασική θέση της φεµινιστικής προσέγγισης του 

φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας, αποτελεί η άποψη πως η κοινωνία µε τις 

πατριαρχικές δοµές ενθαρρύνει τη βία από τους άνδρες προς τις γυναίκες (Yllo K., 

Bograd M., 1988, σελ. 13-14). Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα κοινωνικό 

φαινόµενο, το οποίο έχει τις ρίζες του στις πατριαρχικές δοµές της κοινωνίας και το 

εγγενές χαρακτηριστικό τους, την ανισότητα των δύο φύλων (Viano E. C., ο.π., σελ. 

8). Σύµφωνα µε την Αρτινοπούλου Β. (1996) (Αρτινοπούλου Β., 1996, σελ. 117), 

αυτός ο παράγοντας αποτελεί το θεµελιακό στοιχείο των φεµινιστικών προσεγγίσεων 

σε θεωρητικό επίπεδο. Επιπλέον, οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες επηρεάζουν 

και διαµορφώνουν σχέσεις εξουσίας µεταξύ των φύλων µε τη γυναίκα σε ρόλο 

εξαρτηµένου, παθητικού και υποταγµένου ατόµου και µε τον άνδρα σε ρόλο 

κυρίαρχου. Η βία κατά των γυναικών, σύµφωνα µε την φεµινιστική προσέγγιση, 

αποτελεί πρακτική κοινωνικού ελέγχου και κυριαρχίας που χρησιµοποιούν οι 

πατριαρχικές κοινωνίες για να κρατούν τις γυναίκες σε θέση υποταγής (Αρτινοπούλου 

Β., o.π., σελ. 139).  

Η βασική υπόθεση της οικολογικής προσέγγισης, είναι η αµοιβαιότητα και η 

αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού) 

(Αρτινοπούλου Β., ο.π., σελ. 141). Στην ουσία, η οικολογική προσέγγιση αποτελεί 

µια προσπάθεια συνδυασµού τριών επιπέδων θεωρητικής ανάλυσης -ατοµικού, 

κοινωνικο-ψυχολογικού και κοινωνικο-πολιτισµικού- σε ένα θεωρητικό µοντέλο. Οι 

έννοιες-κλειδιά της προσέγγισης αυτής είναι το άγχος, η ποιότητα ζωής, οι κοινωνικοί 

δείκτες, οι ατοµικοί και κοινωνικοί πόροι, η κοινότητα και η γειτονιά (Αρτινοπούλου 

Β., ο.π. σελ. 141-142). Θα πρέπει να σηµειωθεί, πως τα ατοµικά χαρακτηριστικά δεν 

µελετώνται µεµονωµένα, αλλά στο πλαίσιο ενός κοινωνικού περιβάλλοντος, µέσα στο 

οποίο παρατηρείται η προαναφερόµενη αλληλεπίδραση ατοµικών και 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Η οικολογική προσέγγιση συµβάλει, τόσο στην 
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κατανόηση της βίας, µα κυρίως, στην αντιµετώπισή της, καθώς προτείνει την 

χαρτογράφηση των εκάστοτε βίαιων περιστατικών, προκειµένου να υπολογισθεί η 

συχνότητα εµφάνισής τους και να εντοπισθούν οι οικογένειες ή οι γειτονιές υψηλού 

κινδύνου.  

 

 

Σύνθετα ερµηνευτικά µοντέλα 

 Η µελέτη των ερµηνευτικών προσεγγίσεων της ενδοοικογενειακής βίας, όπως 

συνοπτικά παρουσιάσθηκε παραπάνω, αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, 

ο οποίος σίγουρα δεν µπορεί να ερµηνευθεί στο πλαίσιο µονοπαραγοντικών 

προσεγγίσεων. Η απλή επισήµανση παραγόντων καθιστά αδύνατο να ερµηνεύσει και 

κατ’ επέκταση να επιλύσει το πρόβληµα της κακοποίησης, διότι πρέπει να 

διερευνηθεί η διαπλοκή των σχέσεων που αναπτύσσονται, τόσο µεταξύ των 

συγκεκριµένων παραγόντων, όσο και των διαφόρων επιπέδων αναφοράς. Το κενό 

αυτό επιχειρούν να καλύψουν τα σύνθετα αιτιολογικά µοντέλα, µέσα από τη σύνθεση 

και τη διαπλοκή των διαφορετικών επιπέδων αναφοράς (Αρτινοπούλου Β., ο.π., σελ. 

144). 

 Ο Straus (1977) (Gelles R. J., ο.π., σελ. 31, Levinson D., ο.π., σελ. 20-22), σε 

µια προσπάθεια πολυπαραγοντικής ερµηνείας του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής 

βίας προσδιορίζει επτά αλληλεπιδρόµενους παράγοντες:  

1. το υψηλό επίπεδο ενυπάρχουσας σύγκρουσης στον οικογενειακό τύπο.  

2. το υψηλό επίπεδο βίας στην κοινωνία. 

3. την κοινωνικοποίηση της οικογένειας σε βίαιο περιβάλλον. 

4. τις πολιτισµικές αξίες και πρότυπα που νοµιµοποιούν την εκδήλωση βίας 

ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. 

5. τη βίαιη προσωπικότητα. 

6. τη σεξιστική οργάνωση του κοινωνικού συνόλου και του οικογενειακού 

µοντέλου. 

7. την ανοχή της κακοποίησης από την γυναίκα λόγω ποικίλων δοµικών και 

ιδεολογικών παραγόντων. 

H ανατροφή ενός ατόµου σε µία βίαιη οικογένεια είναι δυνατόν να δηµιουργήσει 

βίαιους πολίτες και κατ’ επέκταση βίαιους συντρόφους. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται 
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η αναπαραγωγή της βίας σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, χωρίς όµως να 

λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παράγοντες που συµµετέχουν στη διαδικασία 

αναπαραγωγής.  

Η αναπαραγωγή της βίας από την κοινωνία στην οικογένεια και το αντίστροφο, 

είναι µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης παραγόντων, η οποία δεν µπορεί να 

ερµηνευθεί ως µια στατική κατάσταση στο πλαίσιο αιτιολογικών παραγόντων. Τη 

σύνδεση και τη διαπλοκή µεταξύ των αιτιολογικών παραγόντων και των διαφόρων 

επιπέδων αναφοράς επιχειρεί να απεικονίσει το «τρι-επίπεδο µοντέλο βίας». 

 

Συµπεράσµατα 

Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε τον τρόπο ερµηνείας της και τους παράγοντες που ενδεχοµένως 

συνδέονται µε την εµφάνισή της. Καθώς οι µεταβλητές που υπεισέρχονται στην 

εκδήλωση ή την ενίσχυση του φαινοµένου είναι ποικίλες, ένα αξιόπιστο ερµηνευτικό 

µοντέλο δεν πρέπει να εξετάζει ξεχωριστά τα δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας 

του ατόµου, τους κοινωνικούς θεσµούς, τα στερεότυπα και τη δυναµική που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στα άτοµα και στην κοινωνία. Όλα τα παραπάνω συνιστούν 

µεταβλητές και αλληλεπιδρούν προς την εµφάνιση, ή όχι, του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Έτσι, η επιτυχής αντιµετώπιση του φαινοµένου προϋποθέτει τη συνδυαστική 

προσέγγιση της βίας διαµέσου ενός σύνθετου µοντέλου, το οποίο θα συµβάλει στην 

ουσιαστική εκτίµηση του συνόλου των παραγόντων που ενδέχεται να συντείνουν στην 

εµφάνισή της στο πλαίσιο των διαφόρων επιπέδων αναφοράς  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 

 

Αντιµετώπιση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας 

 

Νοµοθετικό πλαίσιο/ αντιµετώπιση του φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας 

και της κακοποιηµένης γυναίκας από το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης 

Κατεξοχήν, η νοµοθεσία χαράζει το νοµικό πλαίσιο και δίνει τον ορισµό της 

βίας κατά των γυναικών που χρησιµεύει ως βάση για µια αποζηµίωση εκ µέρους του 

Κράτους. Με την έννοια αυτή, η νοµοθεσία αποτελεί δείκτη του βαθµού 

συναίσθησης της κρατικής ευθύνης και της πολιτικής βούλησης, για αναγνώριση του 

προβλήµατος και δηµιουργία νοµικών µηχανισµών για προστασία και άµυνα των 

θυµάτων αυτής της βίας. Εντούτοις, η νοµοθεσία από µόνη της δεν διαθέτει δείκτη 

για τον τρόπο αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ούτε για τη δοµή των 

σχετικών µηχανισµών ή για τις δυνατότητες προσέγγισης του συστήµατος εκ µέρους 

των γυναικών. Ωστόσο, παρά το χάσµα που υπάρχει µεταξύ γράµµατος και 

συγκεκριµένης εφαρµογής του νόµου, ο νόµος, και ο αστικός και ο ποινικός, 

αναφέρεται στις µορφές βίας που αναγνωρίζονται, στις πράξεις που αποτελούν βία και 

στα τυχόν µέτρα προστασίας (Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της 

προόδου στον αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών», ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., Γενική 

Γραµµατεία Ισότητας, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2003, σελ. 15)     

Σε έρευνα («Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου 

στον αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών», ο.π., σελ. 15) που 

πραγµατοποιήθηκε για την ενδοοικογενειακή βία, φαίνεται ξεκάθαρα η διπλή και 

τριπλή θυµατοποίηση που υφίστανται συχνά οι γυναίκες-θύµατα κακοποίησης. Η 

συνεχής θυµατοποίηση των γυναικών συντηρείται από τις δοµές του Κράτους που 

ενυπάρχουν σε όλες τις µορφές του νοµικού συστήµατος και στο σύνολο της 

κοινωνίας. Η Carmen Pujol Algans (Ιούνιος 1999), περιγράφοντας την κατάσταση, 

αναφέρει: «Η υποτίµηση του γυναικείου κόσµου είναι τόσο βαθιά, που είναι αδύνατο 

να εξαλείψουµε τη βία των ανδρών σε βάρος των γυναικών. Τόσο, που κάθε αγωγή ή 

µήνυση, που καταθέτει µια γυναίκα σε βάρος του συζύγου της δηµιουργεί υποψίες σε 
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βάρος της». Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει η ιρλανδική µελέτη (Βλ. 

σχετικά, «Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου στον 

αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών»,ο.π., σελ. 18) για την αντιµετώπιση της 

βίας στην οικογένεια. Η συγκεκριµένη µελέτη, υπογραµµίζει, ότι η έλλειψη 

υποστήριξης των γυναικών κατά τη διαδικασία, είτε του αστικού, είτε του ποινικού 

δικαίου, είναι σηµαντικός παράγοντας που εµποδίζει τις γυναίκες να κάνουν πλήρη 

χρήση των δικαστικών µέτρων. 

 

 

Η ∆ιεθνής νοµoθετική πρακτική 

Όσον αφορά στη διεθνή νοµική πρακτική, αξίζει να αναφέρουµε την αυστριακή 

νοµοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία ως µοντέλο καλής πρακτικής. Η νοµοθεσία 

αυτή, που θεσπίστηκε το 1994, εξουσιοδοτεί την Αστυνοµία να αποµακρύνει το 

δράστη των βίαιων πράξεων από την κατοικία του για ένα διάστηµα έως επτά ηµέρες. 

Εάν το θύµα επιθυµεί να παρατείνει την περίοδο αποµάκρυνσης, µπορεί να του 

χορηγηθεί από το τοπικό δικαστήριο µια προσωρινή δικαστική εντολή άµεσης 

εφαρµογής και διάρκειας έως τριών ετών. Αυτός ο τύπος της νοµοθεσίας που 

προβλέπει την αποµάκρυνση του δράστη, επιτρέπει την αναστροφή του βάρους της 

απόδειξης και εξασφαλίζει στη γυναίκα τη συνεχή στήριξη µε την καταχώρηση της 

περίπτωσής της στο «Σχέδιο Παρέµβασης σε θέµατα Οικογενειακής Βίας» της 

Αστυνοµίας. Επιπλέον, πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές απαλλάσσουν τις γυναίκες 

θύµατα οικογενειακής βίας από το βάρος της απόδειξης, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνονται για τις γυναίκες οι πιθανότητες χρήσης δικαστικών µέτρων (Προς ένα 

κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου στον αγώνα εναντίον της βίας 

κατά των γυναικών»,ο.π., σελ. 16-18).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 572 του ιταλικού Ποινικού Κώδικα 

αναφορικά µε την κακοµεταχείριση στο πλαίσιο της οικογένειας, η οποία 

περιλαµβάνει ένα σύνολο βίαιων ενεργειών, τόσο σωµατικών, όσο και ψυχολογικών. 

Θα πρέπει ωστόσο, να επισηµανθεί πως προκειµένου να ασκηθεί ποινική δίωξη 

ενάντια στον εκάστοτε δράστη, είναι αναγκαία η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων, τα 

οποία πρέπει να επιβεβαιώνουν την επανειληµµένη διάπραξη της βίας (Βλάχου Β, 

Αθήνα, 2003, σελ. 32). 
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Στην Ολλανδία, έπειτα από πιέσεις της “Κοινότητας για Ανεξάρτητη Κοινωνική 

Κατάσταση” (KZV) συµπεριλήφθηκαν στη νοµοθεσία πρόσθετα κριτήρια, για τη 

χορήγηση άδειας παραµονής, για ανθρωπιστικούς λόγους, στις γυναίκες που έχουν 

υποστεί σεξουαλική βία στο πλαίσιο της σχέσης τους και δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την απόκτηση ανεξάρτητης νοµικής κατάστασης µε πλήρη 

δικαιώµατα(«Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου στον 

αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών»,ο.π., σελ. 16).   

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε συνεργασία µε την αστυνοµία, συστάθηκε το 

Πρόγραµµα Επαναλαµβανόµενης Θυµατοποίησης, όπου ανταποκρίνεται άµεσα στα 

περιστατικά οικογενειακής βίας. Η στρατηγική παρέµβασης που έχει θεσπιστεί 

διευκολύνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την άσκηση ποινικής δίωξης. 

Στο Βερολίνο, το «Πρόγραµµα Παρέµβασης εναντίον της Οικογενειακής Βίας» 

(BIG) συνέστησε µια λίστα ελέγχου, για την καθοδήγηση της αστυνοµίας σχετικά µε 

την βελτίωση της ανταπόκρισης των αστυνοµικών στα περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας και στην στενή παρακολούθηση ανάλογων περιστατικών. Ως αποτέλεσµα, 

αυξάνονται οι υποθέσεις για τους δηµόσιους κατήγορους, οι οποίοι υιοθετούν τις 

αναφορές της αστυνοµίας χωρίς να απαιτούν την κατάθεση µηνύσεων εκ µέρους των 

γυναικών-θυµάτων («Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου 

στον αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών»,ο.π., σελ. 18).   

Τέλος, στη Φινλανδία, ο νόµος προβλέπει την αποµάκρυνση του άνδρα-δράστη 

κακοποίησης από το σπίτι, ενώ στη Σουηδία, η εκδήλωση βίας στο πλαίσιο της 

οικογένειας, θεωρείται αξιόποινη πράξη. 

Στο παρελθόν, αν υπήρχε γάµος και οι σύζυγοι συµβίωναν, αποτελούσε άγραφο 

κανόνα, πως η σεξουαλική επαφή χωρίς τη συγκατάθεση και τη θέληση της συζύγου 

δεν συνιστούσε βιασµό. Μέχρι πρόσφατα, πολλά κράτη παγκοσµίως, περιελάµβαναν 

τη συζυγική εξαίρεση στους νόµους για το βιασµό, και ως βιασµό όριζαν την 

εξαναγκαστική συνουσία µε γυναίκα που δεν είναι σύζυγος του παραβάτη (Allison J. 

A., Wrightsman L. S., ο.π., σελ. 87). Κατά το έτος 1980 µόνον 3 κράτη παγκοσµίως 

προέβλεπαν ποινή για τον συζυγικό βιασµό και ακόµη 5 προέβλεπαν κάποιες 

περιοριστικές διατάξεις.  

Εντούτοις, τα κράτη µε την πάροδο του χρόνου, κατήργησαν τη συζυγική ασυλία 

στους κανονισµούς τους και ενέταξαν τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου από 
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τον σύζυγό της στο νοµικό ορισµό του βιασµού. ∆υστυχώς, ακόµα και στις µέρες 

µας, αν και παραβάσεις ανάλογου περιεχοµένου είναι ευρύτατα διαδεδοµένες, 

υπάρχει µικρή θεατότητα αυτών (Groth N. A., ο.π., σελ. 174). Γύρω στα 1990, ο 

συζυγικός βιασµός διωκόταν σε 43 κράτη, ενώ το 1/3 των κρατών στις Η.Π.Α. 

κατήργησαν την εξαίρεση του συζυγικού βιασµού. Η εξαίρεση του συζυγικού 

βιασµού καταργήθηκε στον Καναδά, το Ισραήλ, τη Σκοτία, τη Νέα Ζηλανδία, 

τµήµα της Αυστραλίας και πιο πρόσφατα στην Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, τα 

ανώτατα δικαστήρια σε πολλά κράτη καταδίκασαν την εξαίρεση του συζυγικού 

βιασµού ως αντισυνταγµατική αποστέρηση των δικαιωµάτων για ισότητα των 

γυναικών. Αν ο βιασµός για µια άγαµη γυναίκα συνιστά έγκληµα, τότε η αρχή της 

ισότητας απαιτεί ότι συνιστά έγκληµα και για µια έγγαµη γυναίκα επίσης (Allison J. 

A., Wrightsman L. S., ο.π., σελ. 89-90). 

Είναι αισιόδοξο πως στις µέρες µας, οι χώρες µέλη της Ε.Ε. «των 15» (Βέλγιο, 

Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία, Γερµανία, Αυστρία, Λουξεµβούργο, 

Ιρλανδία, ∆ανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία) διαθέτουν νοµοθεσία 

και µάλιστα διαδοχικούς νόµους για την ενδοοικογενειακή βία, οι οποίοι 

συµπληρώνουν τα κενά και βελτιώνουν συνεχώς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

Επισηµαίνεται, ότι όλες αυτές οι χώρες τιµωρούν την ενδοοικογενειακή βία, 

σωµατική, ψυχολογική, σεξουαλική, είτε ως αυτοτελές ποινικό αδίκηµα, είτε ως 

επιβαρυντική περίσταση των βασικών αδικηµάτων που προβλέπουν οι γενικές 

διατάξεις του ποινικού τους δικαίου. Επίσης, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες 

έχουν ποινικοποιήσει το συζυγικό βιασµό. Αρκετές νοµοθεσίες (Γερµανία, Αυστρία, 

Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία, κ.λπ.) αναγνωρίζουν τη δυνατότητα ή/ 

και υποχρέωση των πολιτικών δικαστηρίων να διατάσσουν την αποµάκρυνση του 

δράστη από την οικογενειακή στέγη µετά από αίτηση του θύµατος, καθώς και άλλα 

περιοριστικά µέτρα (απαγόρευση επικοινωνίας µε το θύµα, απαγόρευση προσέγγισης 

του θύµατος εντός συγκεκριµένης ακτίνας, απαγόρευση προσέγγισης των σχολείων 

των παιδιών, κ.λπ.). Τέλος, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάποιοι νοµοθέτες 

έχουν λάβει υπόψη τους τη σχετική Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης και 

έχουν προβλέψει στις εθνικές νοµοθεσίες τη δυνατότητα του θύµατος να στραφεί 

κατά του Κράτους, αξιώνοντας απ’ αυτό αποζηµίωση, όταν ο δράστης είναι 

άγνωστου διαµονής ή αφερέγγυος (Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας του 
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ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά 

των συνοικούντων προσώπων, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, σελ. 7).   

 

 

Το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο της ελληνικής νοµοθεσίας 

Εφαρµόζοντας την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, 

το Σύνταγµα της Ελλάδας, προβλέπει τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων για γυναίκες και άνδρες, συγχρόνως δε, υποχρεώνει και τα τρία σώµατα 

(νοµοθετικό, εκτελεστικό, δικαστικό) να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

πολιτών, ανεξάρτητα από το φύλο τους, και να λαµβάνουν τα αναγκαία, για την 

προστασία τους, µέτρα. Το ελληνικό Σύνταγµα, περιλαµβάνει γενικές διατάξεις για 

την προστασία του δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια, ενώ στο άρθρ.4 αναγνωρίζεται η 

ισότητα των δύο φύλων. Εξάλλου, η Ελλάδα έχει επικυρώσει πολυάριθµες ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ανάµεσα στις οποίες και τη 

Σύµβαση για την κατάργηση κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών 

(CEDAW) [«Πρώτη Εθνική Έκθεση της Ελλάδας», Εθνικό Παρατηρητήριο για την 

Αντιµετώπιση της βίας κατά των Γυναικών, Νοέµβριος 2004, σελ. 7, Υπ.: έγινε νόµος 

του Κράτους (Ν.1342/83)]  

Η βία κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης και της συζυγικής/ συντροφικής 

βίας, στην ελληνική πραγµατικότητα, δεν αποτελεί ειδική ρύθµιση των κανόνων του 

∆ικαίου της ελληνικής νοµοθεσίας, αλλά ρυθµίζεται και αντιµετωπίζεται µε τις 

διατάξεις του Π.Κ. που αναφέρονται γενικά στα εγκλήµατα κατά της ζωής και της 

ακεραιότητας του ατόµου, στα εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της 

τιµής και της προσωπικότητας, καθώς, και στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτών των γενικών κανόνων, υπάρχουν και ορισµένες 

διάσπαρτες εξειδικεύσεις που αντιµετωπίζουν ζητήµατα βίας κατά των γυναικών. 

Νοµοθετικά, οι προβλεπόµενες µορφές βίας είναι αυτές που ρυθµίζονται κυρίως από 

τις γενικές διατάξεις του Αστικού και Ποινικού ∆ικαίου και αφορούν στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

-σωµατικές βλάβες: Π.Κ., κεφάλαιο ΙΣΤ, άρθρα 308 (απλή σωµατική βλάβη), 

308Α (απρόκλητη σωµατική βλάβη), 309 (επικίνδυνη σωµατική βλάβη), 310 (βαριά 
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σωµατική βλάβη), 311 (θανατηφόρος βλάβη), 314 (σωµατική βλάβη από αµέλεια και 

315 (έγκληση). 

-εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής: Π.Κ., κεφάλαιο ΙΘ, άρθρα 336 (βιασµός), 337 

(προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 343 

(ασέλγεια δια καταχρήσεως εξουσίας) και 344 (έγκληση). 

-εγκλήµατα κατά της τιµής: Π.Κ., κεφάλαιο ΚΑ, άρθρα 361 (εξύβριση), 361Α 

(απρόκλητη έργου εξύβριση) και 368 (έγκληση). 

-προσβολή της προσωπικότητας: Αστικός Κώδικας, άρθρα 57 (δικαίωµα στην 

προσωπικότητα), 59 (ικανοποίηση ηθικής βλάβης) και 932 (ικανοποίησης της ηθικής 

βλάβης σε περίπτωση αδικοπραξίας).  

-οι διατάξεις περί βιασµού έχουν µεταρρυθµιστεί µε τον Ν. 1419/84. άλλοτε 

ανήκαν στο κεφάλαιο που προστάτευε ως αυτοτελές αγαθό την κοινωνική ηθική, τα 

ήθη και είχε τίτλο «εγκλήµατα κατά των ηθών», ενώ σήµερα ανήκουν στο κεφάλαιο 

που προστατεύει τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο βιασµός που οριζόταν ως 

εξαναγκασµός της γυναίκας σε εξώγαµη συνουσία µε σωµατική βία ή απειλή 

σπουδαίου και άµεσου κινδύνου συγχωνεύτηκε µε τον εξαναγκασµό σε ασέλγεια και 

έγινε ως εξής: εξαναγκασµός άλλου σε εξώγαµη συνουσία ή σε επιχείρηση ασελγούς 

πράξης µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου ή άµεσου κινδύνου. Σηµειώνεται, 

πως ο συζυγικός βιασµός δεν αποτελεί ιδιαίτερο αδίκηµα, καθώς δεν υπάρχει 

εξώγαµη συνουσία. Είναι δυνατόν όµως να στηριχθεί στον εξαναγκασµό άλλου σε 

ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου ή 

άµεσου κινδύνου, χωρίς βέβαια να υπάρχει σχετική νοµολογία των δικαστηρίων 

µέχρι σήµερα.   

Μια από τις ποιο ενδιαφέρουσες προτάσεις του κ. Λ. Καράµπελα (Καράµπελας 

Λ., Αθήνα, 2001), είναι να εναρµονιστεί η χώρα µας µε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που βασίζεται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων, σύµφωνα µε το 

οποίο, τιµωρείται ως βιασµός και ο εξαναγκασµός του ενός συζύγου από τον άλλο σε 

συνουσία. «Αυτό, όπως επισηµαίνεται στην έρευνα, µπορεί να γίνει και µόνο µε την 

αφαίρεση από το κείµενο του σχετικού άρθρ.336 του Π. Κ. της λέξης “εξώγαµης” 

(συνουσίας)». 
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Επιπλέον, η άσκηση βίας, δίνει το δικαίωµα στη σύζυγο-θύµα να διακόψει για 

«εύλογη αιτία» την έγγαµη συµβίωση και να διεκδικήσει διατροφή από το σύζυγο-

δράστη, αν συντρέχουν και οι άλλες απαιτούµενες προϋποθέσεις (απορία, αδυναµία 

ευρέσεως εργασίας, λόγοι υγείας κ.λπ.). Λόγω της βίας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων που οδηγούν στην προσωρινή ρύθµιση της 

έγγαµης σχέσης, όπως η αποµάκρυνση του συζύγου –δράστη βίας- από την 

οικογενειακή στέγη και η προσωρινή ρύθµιση της επιµέλειας, διατροφής και 

επικοινωνίας των παιδιών. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιους επιπλέον νόµους που ρυθµίζουν ειδικότερα 

το θέµα της βίας: 

-ο θεσµός της δικαστικής συµπαράστασης (άρθρα 1666 έως 1688 Α.Κ.) που 

εισάγεται µε το νόµο 2447/96, δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα, η οποία κινδυνεύει -

µαζί µε τα παιδιά της- να εκτεθεί στον κίνδυνο της στέρησης εξαιτίας της ασωτίας, 

της τοξικοµανίας ή του αλκοολισµού του συζύγου της, να προσφύγει στη δικαιοσύνη 

και να ζητήσει να υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση ο άσωτος ή τοξικοµανής ή 

αλκοολικός σύζυγος. 

-ο νόµος 2071/92 (εκσυγχρονισµός και οργάνωση του συστήµατος υγείας-

ειδικότερα άρθρα 94 έως 100) ρυθµίζει θέµατα ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή 

νοσηλείας χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, δίνει τη δυνατότητα στη σύζυγο που 

κινδυνεύει άµεσα η ζωή της, ενδεχοµένως και των παιδιών της, από την επικίνδυνη 

συµπεριφορά του διαταραγµένου ψυχολογικά συζύγου της, να προστατεύσει τη ζωή 

της και τη ζωή των παιδιών της. 

-ο νόµος 3226/2004 δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα µε χαµηλό ή ανύπαρκτο 

εισόδηµα να ζητήσει δωρεάν νοµική βοήθεια και, ειδικότερα στην περίπτωση 

ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν το εισόδηµα του συζύγου της. 

-ο νόµος 3232/2004 δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα-θύµα βάναυσης 

συµπεριφοράς του συζύγου της, σε περίπτωση που έχει πάρει διαζύγιο από το 

δράστη και έχει αναγνωρισθεί η βίαιη συµπεριφορά του ως αιτία του διαζυγίου, να 

δικαιούται, µετά θάνατον του συζύγου της, το 40% της σύνταξής του (αρκεί να 

υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ο νόµος θέτει). 

-τέλος, οι νόµοι 2910/2001 (περί αλλοδαπών), 3226/2004 (περί δικαιούχων 

νοµικής βοήθειας), 3064/2002 (για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
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αρωγής σε θύµατα εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής) σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. 233/2003, προβλέπει για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύµατα 

βίας, µεγαλύτερη δυνατότητα προστασίας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τις 

κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγειονοµικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.( 

Ενδοοικογενειακή βία, ∆ειγµατοληπτική στατιστική αξιοποίηση στοιχείων που 

αφορούν στην κακοποίηση γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα 

της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., Αθήνα, Νοέµβριος 2004). 

Καθώς, ο όρος «βία κατά των γυναικών» απουσιάζει από τον ελληνικό Ποινικό 

Κώδικα, δηµιουργούνται προβλήµατα πρόληψης και καταστολής του φαινοµένου, που 

γίνονται ιδιαίτερα αισθητά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριµένα, 

επειδή κατά κανόνα λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο η σωµατική βία που προσβάλει τη ζωή 

ή τη σωµατική ακεραιότητα του ατόµου -καθώς είναι ορατή µορφή βίας και 

αποδεικνύεται-, δεν διώκεται ποινικά ο δράστης ψυχολογικής ή λεκτικής βίας. 

Παράλληλα, η απουσία συγκεκριµένου νοµικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία 

έχει δυσµενείς συνέπειες στην παρέµβαση της δικαιοσύνης και στον τοµέα παροχής 

προστασίας εκ µέρους της αστυνοµίας. Αξίζει να αναφερθεί, πως κατά το έτος 2002, 

ενώ, συστήθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή, ( http://www.kethi.gr, 17/10/2005) για 

την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών και κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών 

νοµοσχέδιο που περιείχε 34 άρθρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση του 

φαινοµένου, έκτοτε δεν έχει ψηφισθεί από το εθνικό Κοινοβούλιο.    

Ένα πρόσφατο θετικό βήµα για την ελληνική νοµοθεσία, αναφορικά µε το 

φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας, συνιστά η συγκρότηση Οµάδων Εργασίας για 

την έρευνα και την επεξεργασία σύγχρονου νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση 

της ενδοοικογενειακής βίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης και από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, αντίστοιχα. Το πόρισµα της 

Οµάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 2005, 

ενώ οι συνεδριάσεις της Οµάδας Εργασίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δεν έχουν 

τελειώσει προς το παρών,( Αύγουστος του 2005). Η Οµάδα Εργασίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών ερεύνησε, συνέλεξε και µελέτησε τις νοµοθεσίες, τις πολιτικές και τα 

µέτρα των κρατών-µελών της Ε.Ε. των «15» και της Κύπρου, και, στη συνέχεια, κάλεσε 

σε διαβούλευση εκπροσώπους εµπλεκόµενων φορέων. Έπειτα από τις παραπάνω 

ενέργειες, κατέληξε στη διαπίστωση νοµοθετικού κενού στην υπάρχουσα νοµοθεσία 
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αναφορικά µε την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και συνέστησε την άµεση 

επεξεργασία αυτοτελούς ειδικού νόµου, παραθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε την πρόταση τιµωρίας του συζυγικού βιασµού και την 

πρόταση άµεσης αποµάκρυνσης του δράστη από το χώρο διαµονής του θύµατος και 

των παιδιών τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Σκοπός ενός τέτοιου 

νοµοθετήµατος δεν πρέπει να είναι η επέµβαση του κράτους στον ευαίσθητο χώρο της 

οικογένειας, αλλά η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των µελών της.  

 

 

Υποστηρικτικές δοµές και η συνεισφορά τους στη γυναίκα-θύµα 

ενδοοικογενειακής βίας 

Ανάµεσα στις συντονισµένες προσπάθειες αντιµετώπισης του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, σηµαντική θέση κατέχουν οι υποστηρικτικές δοµές, δηλαδή 

τα προγράµµατα συµβουλευτικής και φιλοξενίας των γυναικών-θυµάτων, που, κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, εφαρµόζονται στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στόχος όλων αυτών των προγραµµάτων, είναι η δηµιουργία συµβουλευτικών κέντρων 

και χώρων υποδοχής για την κακοποιηµένη γυναίκα και τα παιδιά της, καθώς, και η 

δηµιουργία χώρων φιλοξενίας. Οι παροχές των συµβουλευτικών κέντρων, αφορούν 

στην ψυχοκοινωνική στήριξη των θυµάτων και στην παροχή νοµικής συµβουλευτικής. 

Οι χώροι φιλοξενίας λειτουργούν ως προσωρινό «καταφύγιο» των γυναικών-θυµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, και των παιδιών τους, προκειµένου να δραπετεύσουν από το 

βίαιο περιβάλλον που διέµεναν.  

Οι συγκεκριµένες υποστηρικτικές δοµές, παρέχοντας στα θύµατα κακοποίησης 

στήριξη και ένα ασφαλή χώρο διαµονής, αποσκοπούν στη βοήθεια των γυναικών, 

προκειµένου, να επανακτήσουν την αυτοκυριαρχία και την ψυχική τους ηρεµία, να 

επαναπροσδιορίσουν την κατάσταση και να προγραµµατίσουν τα µελλοντικά τους 

σχέδια. Παράλληλα, ανάλογες υπηρεσίες αγωνίζονται για την προώθηση των 

δικαιωµάτων των θυµάτων κακοποίησης, την προώθηση νέων νοµικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών, καθώς και αλλαγών του ποινικού συστήµατος.   

∆ιεθνώς, σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, λειτουργούν πολυάριθµες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, που στοχεύουν στην στήριξη και την παροχή υπηρεσιών 

στις γυναίκες-θύµατα ενδοοικογενειακής βίας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε:( Βλ. 
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“Domestic Violence Agencies on the Internet”, sponsored by the Paladin Group 

– Grant Mentors, http://www.silcom.com/-paladin/madv/dvagencies.html) 

 Στην Αλαµπάµα, «The Domestic Violence Intervention Center» και το 

«Alabama Coalition Against Domestic Violence».  

 «The Alaska Network on Domestic Violence and Sexual Assault» 

(ANDVSA), στην Αλάσκα. 

 Στην Καλιφόρνια, «San Diego Domestic Violence Council», «The Domestic 

Violence and Sexual Assault Coalition of Nevada Country», «Marin Abused 

Women Services (MAWS)», «Center for Domestic Violence Prevention». 

«Abused Counseling and Treatment», στην Φλόριντα. (Σηµειώνουµε, πως στη 

Φλόριντα λειτουργούν 41 πιστοποιηµένα Κέντρα για την ενδοοικογενειακή βία που 

εξυπηρετούν 67 πολιτείες.  

 «Women’s Crisis Center of Metro East», στο Ιλινόις. 

 «Help for Abused Women and their Children (HAWC)», στη 

Μασαχουσέτη. 

  «Safe House», στη Νεβάδα. 

 Στη βόρεια Καρολίνα, «Domestic Violence Shelter and Services». 

 Στην Πενσυλβανία, «Domestic Abuse Counseling Center». 

  Στη Νέα Ζηλανδία, «Auckland Domestic Violence Centre». 

 «The Freedom Program», στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 Στην Αυστραλία, από το 1998, το «Domestic Violence and Incest Resource 

Centre (DVIRC). 

 Όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, ενδεικτικά, παραθέτουµε τις 

υποστηρικτικές δοµές για την ενδοοικογενειακή βία που λειτουργούν σήµερα: 

 Συµβουλευτικό Κέντρο για τη Βία κατά των Γυναικών, Αθήνας και Πειραιά, 

της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) 

 Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και 

Κοινωνικού Αποκλεισµού (ΕΚΥΘΚΚΑ - µέλος του ∆ικτύου για την καταπολέµηση 

της ανδρικής βίας) στα Ιωάννινα, που λειτουργεί ∆ίκτυο Βοήθειας για κακοποιηµένες 

γυναίκες και παιδιά, καθώς και Συµβουλευτική Υπηρεσία και Ξενώνα 
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 Το Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί 

Κέντρο Υποστήριξης Κακοποιηµένων Γυναικών και τηλεφωνική γραµµή SOS για 

κακοποιηµένες και γυναίκες που έχουν υποστεί βιασµό 

 Σύλλογος Στήριξης Κακοποιηµένων γυναικών στο Βόλο 

 Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών στη Θεσσαλονίκη 

 Στην Αιτωλοακαρνανία, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριµνας Οικογένειας 

και Παιδιού (ΚΕΣΥΥ-ΚΕΜΟΠ «Ο Πλάτων») 

 Στην Πρέβεζα, το Κέντρο Έρευνας και Στήριξης Θυµάτων Κακοποίησης 

Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων και Προστασίας Μονογονεϊκών Οικογενειακών 

(ΚΕΣΘΥΚΕΚΟ) 

 Το Σπίτι της Γυναίκας, στις Σέρρες 

 Το Κέντρο Στήριξης Γυναικών, στην Καρδίτσα 

 Το Γραφείο Κοινωνικών Θεµάτων, στη Χίο 

Από το 2002 έως σήµερα, το Ελληνικό Τµήµα του ∆ικτύου Γυναικών Ευρώπης 

λειτουργεί δωρεάν τηλεφωνική γραµµή, η οποία παρέχει ψυχολογική, κοινωνική και 

δωρεάν νοµική βοήθεια, σε εθνικό επίπεδο και σε 12ωρη βάση. Παράλληλα, 

συστάθηκε και λειτουργεί συµβουλευτική υπηρεσία στην Αττική, όπου ανάµεσα στις 

δράσεις της είναι και η εκπαίδευση εθελοντών κοινωνικών επιστηµόνων για τη 

λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής. Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης 

Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) λειτουργεί ως θεσµοθετηµένη κρατική υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας και για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.  

Όσον αφορά στους ξενώνες φιλοξενίας των γυναικών-θυµάτων κακοποίησης, και 

των παιδιών τους, εάν υπάρχουν, αναµφίβολα υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις. Οι 

ξενώνες που φιλοξενούν ανάλογα περιστατικά είναι αυτός του ∆ήµου Αθηναίων -σε 

συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας-, ο ξενώνας της Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών (ΚΕΣΟ), ο ξενώνας των Καθολικών, και στην περιφέρεια, από το 2000, ο 

ξενώνας του ΕΚΥΘΚΚΑ στα Ιωάννινα και το Σπίτι της Γυναίκας στις Σέρρες. Στο 

Σπίτι της Γυναίκας λειτουργεί και κινητή µονάδα που παρέχει βοήθεια σε γυναίκες-

θύµατα κακοποίησης µε κινητικά προβλήµατα, ενώ υπάρχει και εθελοντική οµάδα 

γυναικών που δραστηριοποιείται σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών για θύµατα βίας.  
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Μεταχείριση του δράστη ενδοοικογενειακής βίας 

Οι συντονισµένες προσπάθειες που αφορούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας, δεν θα µπορούσαν παρά να περιλαµβάνουν 

και παρεµβάσεις υπέρ των δραστών. Ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι και ψυχολόγοι, 

δικηγόροι και κοινωνικοί επιστήµονες, ιατρικό προσωπικό, καθώς και εκπρόσωποι 

του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου, περιβάλλουν το δράστη κακοποίησης µέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της µεταχείρισής του. Πέρα από την ποινικοποίηση των πράξεων 

του δράστη, οι παρεµβάσεις αντιµετώπισης της συµπεριφοράς του δράστη 

περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά/ θεραπευτικά προγράµµατα, που 

στόχο έχουν τη µείωση της ανάγκης του δράστη για έλεγχο και κυριαρχία της 

συζύγου/ συντρόφου του, καθώς και την επαναφορά του σε πρότυπα µη βίαιης 

συµπεριφοράς.( Βλ. Hamberger K., Hastings J. E., Counseling Male Spouse 

Abusers: Characteristics of Treatment Completers and Dropouts, Violence and 

Victims, Vol. 4, No. 4, 1989, σελ. 275-285).  

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράµµατα µεταχείρισης του δράστη 

κακοποίησης, βασική υπόθεση αυτών των προγραµµάτων αποτελεί η ύπαρξη σχέσης 

µεταξύ της κουλτούρας της κοινωνίας και του θεσµού της οικογένειας, και της 

εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς. Η βία, είναι αποτέλεσµα κοινωνικής µάθησης και 

κεντρική θέση στην ερµηνεία της βίαιης συµπεριφοράς του δράστη, καταλαµβάνει η 

οικογένεια και τα γονεϊκά πρότυπα, που επιδρούν και διαµορφώνουν τη συµπεριφορά 

του, σε συνάρτηση µε την κουλτούρα και τα στερεότυπα ρόλων, που είναι 

διαποτισµένη η κοινωνία. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα, οι ειδικοί σύµβουλοι 

βοηθούν τους συµµετέχοντες να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, χωρίς να 

επικαλούνται δικαιολογίες -π.χ. αδυναµία ελέγχου του θυµού και των αντιδράσεων 

τους- και να αναγνωρίσουν πως η βία που ασκούν είναι µια εκούσια συµπεριφορά. 

Απώτερος στόχος ανάλογων προγραµµάτων µεταχείρισης του δράστη κακοποίησης 

είναι η εκµάθηση, µέσα από ποικίλες πρακτικές, νέων, µη βίαιων συµπεριφορών, 

όπως ο διάλογος και η διαπραγµάτευση, η άµεση και ειλικρινής επικοινωνία, η 

αποφυγή συγκρούσεων µε τη σύζυγο/ σύντροφό.   

Στόχος των συµβουλευτικών και θεραπευτικών προγραµµάτων είναι η 

προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που συντελούν στην εκδήλωση βίαιης 

συµπεριφοράς και η παροχή βοήθειας στους συµµετέχοντες δράστες κακοποίησης. 
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Μία από τις κυριότερες πρακτικές των θεραπευτικών και συµβουλευτικών 

προγραµµάτων είναι η αύξηση ελέγχου του θυµού του δράστη, ώστε να µην έχει 

βίαιες αντιδράσεις. Οι δράστες κακοποίησης, προκειµένου να χρησιµοποιούν, όσο το 

δυνατόν, θετικά τις εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνουν και να µη ξεσπούν σε βίαιες 

συµπεριφορές, διδάσκονται τη διαχείριση του θυµού τους. Επιπρόσθετα, η αύξηση 

της υπευθυνότητας του δράστη για τις πράξεις του, η ενδυνάµωση της αναγνώρισης 

και έκφρασης των συναισθηµάτων του, η µείωση της κοινωνικής του αποµόνωσης και 

της παθολογικής του εξάρτησης από τη σύζυγο/ σύντροφό του, θεωρούνται καλές 

πρακτικές µεταχείρισης του δράστη κακοποίησης. Όταν ο δράστης βρει διέξοδο 

έκφρασης των συναισθηµάτων του, αρχίζει να επικοινωνεί ουσιαστικά και ειλικρινά, 

καθώς και να παραδέχεται την αδυναµία του. Έχοντας κάνει αυτό το πολύ σηµαντικό 

βήµα, αναµένεται, στη συνέχεια, να µειωθεί η εξουσιαστική του ανάγκη έναντι της 

συζύγου/ συντρόφου του, που κατά το παρελθόν εκδήλωνε, προκειµένου να 

αισθάνεται ισχυρός και δυνατός.  

Μέσα από έρευνες διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών και 

θεραπευτικών προγραµµάτων µεταχείρισης των δραστών κακοποίησης, 

καταδεικνύεται ικανοποιητική µείωση της σωµατικής βίας που ασκούν οι 

συµµετέχοντες άνδρες-δράστες, στις γυναίκες-θύµατα, δεν υπάρχουν όµως ανάλογα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στην άσκηση λεκτικής και ψυχολογικής βίας.( Βλ. σχετ., 

Hamberger K., Hastings J. E., ο.π., σελ. 275-285).  

Κλείνοντας, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως στην Ελλάδα, οι δράσεις 

πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας επικεντρώνονται σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων, ενώ οι δράσεις αντιµετώπισης του 

φαινοµένου επικεντρώνονται στην ποινική µεταχείριση του δράστη και στην 

µεταχείριση του θύµατος. Η οπτική πρόληψης ή καταστολής του φαινοµένου, µέσω 

παρέµβασης στους δράστες κακοποίησης, απουσιάζει παντελώς από την ελληνική 

πραγµατικότητα, γεγονός που πρέπει να µας προβληµατίσει. Ένας από τους πιθανούς 

λόγους που συµβαίνει αυτό, είναι η έντονη φεµινιστική θεώρηση του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας από τους εµπλεκόµενους φορείς, σύµφωνα µε την οποία, ο 

δράστης κακοποίησης δεν µπορεί να ξεφύγει από τη βία.    
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ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Με τον όρο "κακοποίηση - παραµέληση παιδιών" περιγράφεται ένα φαινόµενο 

σύµφωνα µε το οποίο ένας ή περισσότεροι ενήλικες που έχουν την ευθύνη της 

φροντίδας ενός παιδιού, προκαλούν ή επιτρέπουν να προκληθούν στο παιδί 

σωµατικές κακώσεις ή συνθήκες στέρησης σε τέτοιο βαθµό, ώστε συχνά να επιφέρουν 

σοβαρές διαταραχές σωµατικής, νοητικής, συναισθηµατικής η κοινωνικής µορφής 

ακόµα και το θάνατο. 

Επισηµαίνεται, ότι άτοµα µε σχέση φροντίδας ως προς το παιδί, µπορεί - εκτός 

των γονέων - να είναι άλλοι συγγενείς όπως και το προσωπικό ιδρυµάτων, δάσκαλοι, 

βρεφοκόµοι και άλλοι. 

Οι κύριες µορφές της κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών είναι: 

Α. Σωµατική κακοποίηση 

Η σωµατική κακοποίηση περιλαµβάνει κάθε είδους τραυµατισµούς ή κακώσεις 

διαφορετικής σοβαρότητας και συχνά διαφορετικών ηλικιών, που δεν οφείλονται σε 

ατυχήµατα. Η κάκωση µπορεί να είναι µία ή πολλές, παρατηρούνται δε συχνότερα 

στο κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα µέρη του σώµατος. Οι 

επαγγελµατίες υγείας οφείλουν, ακόµα και µε την παραµικρή υποψία, να εξετάζουν 

µε προσοχή όλο το σώµα του παιδιού.  

Β. Ψυχολογική κακοποίηση 

Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού µπορεί να περιλαµβάνει πράξεις και 

συµπεριφορές οι οποίες εµπεριέχουν απόρριψη, εκφοβισµό, αποµόνωση, 

εκµετάλλευση, υποτίµηση, συναισθηµατική απροσφορότητα όπως και κοινωνικά 

αποκλίνουσες πράξεις. Οι σωµατικές πληγές µπορούν να επουλωθούν και να 

περάσουν, οι ψυχολογικοί τραυµατισµοί όµως διαρκούν για όλη τη ζωή.  

Η σωµατική κακοποίηση ενός παιδιού µπορεί να είναι εµφανής και να 

αναγνωρίζεται πιο εύκολα. Πολύ συχνά η ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού είναι 

αποτέλεσµα της σωµατικής και σεξουαλικής κακοµεταχείρισης του παιδιού. Είναι 

όµως δυνατόν να παρουσιαστεί και ξεχωριστά, σαν µια διαφορετική οντότητα.  

Η ψυχολογική κακοποίηση µπορεί να κάνει το παιδί να νιώθει ότι δεν αξίζει 

τίποτα, ότι δεν το αγαπά κανένας και ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Μπορεί να νιώθει ότι 

η ύπαρξή του έχει σαν µοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών κάποιου 

άλλου.  
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Οι τρόποι µε τους οποίους οι γονείς µπορούν να εξασκήσουν ψυχολογική 

κακοµεταχείριση και βία στα παιδιά τους, είναι δυνατόν να πάρουν πολλές µορφές. 

Μερικοί από τους συχνότερους τρόπους έκφρασης ψυχολογικής κακοποίησης 

του παιδιού είναι οι ακόλουθοι: 

• Η υποτίµηση του παιδιού, ο εξευτελισµός και η γελοιοποίηση του 

• Η δηµιουργία ενός κλίµατος ανασφάλειας για το παιδί. Πράξεις που 

φαίνονται ότι απειλούν τη ζωή του, που κάνουν οι γονείς, το κάνουν να νιώθει 

τροµοκρατηµένο. Οι φοβέρες και τα αλληλοσυγκρουόµενα µηνύµατα προς το παιδί 

µπορούν να συµπληρώνουν µια τέτοια εικόνα  

• Η απουσία έκφρασης στοργής, αγάπης και φροντίδας για το παιδί από τους 

γονείς του 

• Η αµέλεια για τις ανάγκες εκπαίδευσης του παιδιού, για την ιατρική του 

παρακολούθηση και για τις προτεραιότητες ή ανάγκες του ψυχικού του κόσµου 

• Η εκµετάλλευση ή ακόµη η διαφθορά του παιδιού 

Όταν οι πιο πάνω συµπεριφορές γίνονται σε προχωρηµένο βαθµό και 

επαναλαµβάνονται συστηµατικά τότε οι κίνδυνοι για το παιδί είναι µεγάλοι. Τα 

παιδιά που υποβάλλονται σε τέτοιας µορφής ψυχολογική βία, είναι δυνατόν να 

εκδηλώσουν σοβαρές διαταραχές του ψυχικού τους κόσµου και της συµπεριφοράς 

τους. Τα συχνότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα παιδιά, περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: 

• Συναισθηµατικές διαταραχές 

• Αισθήµατα χαµηλής αυτοεκτίµησης  

• Αντι-κοινωνική συµπεριφορά 

• Παρορµητική συµπεριφορά 

• Σκέψεις αυτοκτονίας  

• Χαµηλές σχολικές και ακαδηµαϊκές επιτεύξεις που συνοδεύονται από 

µαθησιακές δυσκολίες 

• Αυξηµένα προβλήµατα σωµατικής υγείας 

• Προβλήµατα µε ναρκωτικά 
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Γ. Παραµέληση 

Ως παραµέληση θεωρείται το φαινόµενο σύµφωνα µε το οποίο η διατροφή, η 

ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η παρακολούθηση που 

παρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη σε βαθµό τέτοιο ώστε να 

παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο ή υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί 

είναι παραµεληµένο εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα για µακρά χρονικά διαστήµατα ή εάν 

εγκαταλειφθεί. 

Στα πλαίσια της παραµέλησης εντάσσεται και η ανεπάρκεια της αύξησης ή 

δυστροφία µη οργανικής αιτιολογίας. Λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, 

αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία. 

∆. Σεξουαλική παραβίαση – Αιµοµιξία 

Σεξουαλική παραβίαση θεωρείται η συµµετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων 

σε πράξεις µε σεξουαλικό περιεχόµενο υποκινούµενες από ενήλικα, συνήθως, που 

έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας µε το παιδί, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη 

σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του 

φαινοµένου είναι η ανηλικότητα του παιδιού, η σχέση εξάρτησης ή εµπιστοσύνης 

ανάµεσα στον ενήλικα και το παιδί, η έλλειψη συνειδητής κατανόησης της έννοιας και 

του περιεχοµένου της πράξης αυτής, άρα και η έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του 

παιδιού. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν όχι µόνο τον αιµοµικτικό φραγµό, αλλά και 

τις γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά µε τις οικογενειακές σχέσεις και τα 

όρια των οικογενειακών ρόλων.  

Η σεξουαλική παραβίαση εµπεριέχει διάφορες µορφές µε ή χωρίς επαφή , από 

την έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες και τις ασελγείς πράξεις, µέχρι το βιασµό και την 

αιµοµιξία. Η παιδική πορνογραφία και η πορνεία δεν είναι παρά οι εµπορευµατικές 

πλευρές αυτού του ζητήµατος, οι οποίες αναφέρονται µε τον όρο "σεξουαλική 

εκµετάλλευση". 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ KΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα 

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει, ως αναγνωρισµένο κοινωνικό φαινόµενο, 

µια σχετικά σύντοµη ιστορία. Εµφανίστηκε αρχικά στην Αµερική στη δεκαετία του 

'70, κατόπιν στη Μεγάλη Βρετανία δέκα έτη αργότερα και βαθµιαία έκανε την 

εµφάνισή της σε όλο τον κόσµο. Εντούτοις, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών 

υπήρξε ήδη ως θέµα µελέτης. Οι αναφορές της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών 

επιστρέφουν στο τέλος του 19ου αιώνα. Το 1878 ο Tardieu περιέγραψε αρχικά τα 

µεταµοντέρνα συµπεράσµατα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών" (Lα 

Fontaine, 1990, σελ. 38-39). Εντούτοις, το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης 

των παιδιών µόλις πρόσφατα άρχισε να συζητείται στην Ελλάδα ως ένα ανησυχητικό 

ζήτηµα και στράφηκαν µε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιµετώπισή του επαγγελµατίες 

διαφόρων ειδικοτήτων, προσπαθώντας να το ανατρέψουν µια µεγάλη περίοδο 

άρνησης που συνεχίζει ακόµα σήµερα σε κάποιες περιπτώσεις.  

Σε όλες τις χώρες, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει ερευνηθεί και 

αντιµετωπιστεί ως µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, από θεραπευτικής και διαγνωστικής 

άποψης, και αυτό είναι αποτέλεσµα της µακροχρόνιας και συνεχόµενης ειδίκευσης 

σχετικά µε το θέµα της ενδοοικογενειακής σωµατικής κακοποίησης. Το ενδιαφέρον 

για το φαινόµενο της κακοποίησης των παιδιών γενικότερα και της σεξουαλικής 

κακοποίησης ειδικότερα, στην Ελλάδα αρχίζει κατά το τέλος της δεκαετίας του '70 

και τις αρχές της δεκαετίας του '80 από τους παιδίατρους, που ήταν τελικά, οι πρώτοι 

που αναγνώρισαν ένα κακοµεταχειρισµένο παιδί. Στη αρχή, δεν µπορούσαν να 

διανοηθούν καν ότι ένα παιδί θα µπορούσε να είχε κακοποιηθεί από τους γονείς 

του και πίστευαν ότι είχε απλά χτυπήσει παίζοντας. Εντούτοις, µετά από τις 

επαναλαµβανόµενες επισκέψεις του ίδιου παιδιού υπέθεσαν ότι κάτι άλλο συνέβαινε 

και άρχισαν να εξετάζουν κάθε περίπτωση µε περισσότερη υποψία. Τα παιδιά δεν 

οµολογούν εύκολα ότι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Αποκαλύπτεται αργότερα όταν 

αρχίζουν να επισκέπτονται τους γιατρούς λόγω των συµπτωµάτων στη συµπεριφορά 
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τους ή τις ψυχοσωµατικές αντιδράσεων που τείνουν να παρουσιάσουν. Σύντοµα η 

ανησυχία επεκτάθηκε και σε άλλες ειδικότητες και επιστήµες, όπως την ψυχιατρική, 

την κοινωνιολογία, τη δικαστική ιατρική, και τη νοµολογία δεδοµένου ότι 

ανακαλύπτεται ότι όχι µόνο δεν είναι ένα ιατρικό πρόβληµα αλλά και ένα πρόβληµα 

που έχει επιπτώσεις στην ύπαρξη ολόκληρης της κοινωνίας. Μετά από την χρονική 

περίοδο που αφιερώθηκε στον προσδιορισµό των κλινικών σηµαδιών, η ανίχνευση 

των αιτιών για µια τέτοια συµπεριφορά από τους γονείς προς τα παιδιά τους, άρχισε 

η έρευνα για τις µεθόδους και τα µέσα για την πρόληψη του κοινωνικού 

προβλήµατος της κακοποίησης του παιδιού και ξεκίνησε µια νέα προσπάθεια για 

την προστασία τους. Ένας παιδίατρος έκανε την πρώτη γραπτή αναφορά για 

κακοποιηµένο παιδί στην Ελλάδα το 1976. Το επόµενο έτος, το 1977, το 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό το θέµα (∆οξιάδης 

που αναφέρεται σε Αγάθωνος, 1991, σελ. 13-16). Εντούτοις, δεν ήταν πριν από το 

1989 όταν και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού εστιάστηκε στη σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών. Από τότε, το Ινστιτούτο έχει εργαστεί σε δύο ερευνητικά 

προγράµµατα, βασισµένα στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν δύο θεµελιώδεις και σύγχρονες προσεγγίσεις στο θέµα.  

Το πρώτο πρόγραµµα αφορά µια επιδηµιολογική προσέγγιση της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών µέσω µιας έρευνας (Αγάθωνος & Φερέτη, 1992) στη 

σεξουαλική συµπεριφορά των Ελλήνων πανεπιστηµιακών σπουδαστών από τα 

πανεπιστήµια των περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά προκειµένου να εξεταστούν 

οι σεξουαλικές πρακτικές των ανθρώπων από τις ηλικίες 19 έως 21 καθώς επίσης και η 

εµπειρία της σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Η 

επόµενη έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 

(Βασιλιάς, Γεωργούδη & Τσιµπούκα, 1997), αφορά µια κλινική προσέγγιση του 

προβλήµατος της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών µέσα από την οικογένεια. 

Το Ινστιτούτο προκειµένου να ολοκληρώσει η έρευνα αυτή συνεργάστηκε µε τον 

Εισαγγελέα Ανηλίκων και περιορίστηκε να αναφερθεί σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά 

µε τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών µέσα στη οικογένεια κατά τη διάρκεια 

µιας ορισµένης χρονικής περιόδου (Αγάθωνος-Γεωργοπουλου, 1991, σελ. 127-131).  
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Τα συµπεράσµατα από τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από το Ινστιτούτο 

Υγείας του Παιδιού και από άλλους ερευνητές αποδεικνύουν ότι οι αριθµοί των 

ανήλικων θυµάτων της σεξουαλικής κακοποίησης αυξάνουν µέρα µε τη µέρα.  

"Από το 1977 ως το 1985, περίπου 400 περιπτώσεις που αφορούν σεξουαλική 

κακοποίηση παιδιών είχαν φθάσει στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και αποζητούσαν βοήθεια, 

ενώ σήµερα οι περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών που αποκαλύπτονται ετησίως ξεκινούν 

από τις 1.000 και φτάνουν έως και τις 2.000, σχεδόν οι µισές από αυτές αφορούν 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών" (Αγάθωνος).   

Είναι άραγε περισσότερα τα παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά σήµερα ή 

υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτήν την αύξηση;  

Αν και θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει µια πιθανή αύξηση στις περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην αύξηση 

αυτή. Φαίνεται, ότι δεν είναι οι πραγµατικές περιπτώσεις της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης, που αυξάνονται, αλλά ο αριθµός των περιπτώσεων που αναφέρονται 

στις Αρχές. Αυτή η αύξηση θα µπορούσε να είναι ένα αποτέλεσµα της καθιέρωσης 

των ιδρυµάτων για την προστασία των παιδιών, τα οποία επανδρώνονται µε τους 

ειδικευµένους επαγγελµατίες έτοιµους να ενηµερώσουν το κοινό για την ύπαρξη του 

προβλήµατος και να τους ωθήσουν για να µιλήσουν για το µυστικό τους και να 

επιδιώξουν για βοήθεια. Θα µπορούσε επίσης να είναι λόγω των αλλαγών των νόµων 

ενάντια στο έγκληµα, της αφύπνισης της συνειδητοποίησης του κοινού και των 

επαγγελµατιών λόγω της µεγάλης έκτασης που δίνεται στο εν λόγω φαινόµενο 

από τα Μ.Μ.Ε. Ο Droisen αναφέρει σχετικά: "αυτό το αυξανόµενο ποσοστό 

απεικονίζει όχι τόσο πολύ µια πραγµατική ιστορική αύξηση στην σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών, αλλά µια µεγαλύτερη ειλικρίνεια από την κοινωνία και 

µεγαλύτερη ελευθερία των γυναικών και των παιδιών να κατονοµάσουν την 

κακοποίησή τους" (Drive & Droisen, 1989, σελ. 2). Θα µπορούσε εποµένως, και 

πιθανότατα αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα, το πρόβληµα της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών να υπάρχει στην Ελληνική κοινωνία για τόσους 

πολλούς αιώνες όσους και υπάρχει και η κοινωνίας η ίδια. Αυτό που µας κάνει να 

το υποστηρίζουµε είναι ότι οι περιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 

έχουν αυξηθεί και τα θύµατα ζητούν τώρα τη βοήθεια που έπρεπε να είχαν πάρει πριν 

από 20 χρόνια. 
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Έρευνες που διενεργούνται στην Ελλάδα 

και σχετίζονται µε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. 

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί στις ηµέρες µας ένα σοβαρό 

κοινωνικό πρόβληµα. Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική κακοποίηση των 

παιδιών είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν, καθώς το φαινόµενο συνδέεται µε την 

κοινωνική ενοχή, ειδικά όταν εµφανίζεται µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του 

παιδιού µε την παραβίαση των ταµπού της αιµοµιξίας. Εποµένως, η µορφή αυτή 

κακοποίησης ανιχνεύεται και αποκαλύπτεται πολύ δυσκολότερα από άλλες µορφές 

κακοποίησης, όπως η σωµατική ή η ψυχολογική κακοποίηση. Παρά τα 

χαρακτηριστικά του φαινοµένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, που το 

καθιστούν δύσκολο να το κατανοήσουµε, να το εξηγήσουµε και να το υπολογίσουµε, 

οι ερευνητές στην Ελλάδα έχουν καταβάλει προσπάθειες να καθορίσουν την 

πραγµατική έκταση του προβλήµατος. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την 

εκτίµηση του προβλήµατος στην Ελλάδα είναι κυρίως έρευνες αυτό-αναφοράς και 

αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε επίσηµες εκτιµήσεις δεδοµένων, καθώς 

οι διενεργηθείσες έρευνες βασίζονται σε αστυνοµικά αρχεία, αρχεία δικαστηρίων και 

επίσηµες καταγγελίες υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών που έχουν 

καταγραφεί από τα αντίστοιχα πρακτορεία προστασίας παιδιών. Οι περισσότερες 

έρευνες διενεργούνται από επαγγελµατίες, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, 

εγκληµατολόγους και γιατρούς ή από κέντρα-ιδρύµατα προστασίας παιδιών.  

 

 

Έρευνες που βασίζονται σε επίσηµα έγγραφα 

Οι διενεργηθείσες έρευνες βασίζονται σε επίσηµα έγγραφα, όπως αρχεία 

αστυνοµικών τµηµάτων για τις περιπτώσεις κακοποίησης που έχουν καταγγελθεί, 

από τα αρχεία δικαστικών υποθέσεων και τέλος από τις αναφορές πρακτορείων 

προστασίας παιδιών για κάθε υπόθεση που έχουν αντιµετωπίσει, και 4 έρευνες 

έχουν διενεργηθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Αγάθωνος, 1995), 

(Βασιλίας, Γεωργουδή & Τσιµπούκα, 1997), (Μαραγκός, Nova & Fereti, 1996) & 

(Αγάθωνος & Fereti, 1992 στο Αγάθωνος - Γεωργοπούλου & Τσαγκάρη, 

1999:92), µια υπόθεση βιασµού και µια αποπλάνηση ανηλίκου του Τσίγκρη (1999) 
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και µια ακόµη περίπτωση αιµοµιξίας από τον πατέρα προς την κόρη του, του 

Αρτινόπουλου (1995). Οι κλινικές έρευνες που διενεργούνται από το Ινστιτούτο για 

την Υγεία του Παιδιού (ICH) αποκάλυψαν τη σύνδεση της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών µε άλλες µορφές κακοποίησης και εκµετάλλευσης, το 

σεξουαλικό έγκληµα της αιµοµιξίας, το ρόλο της µητέρας στην αιµοµικτική 

οικογένεια και τα χαρακτηριστικά των ανδρών που συµµετέχουν και προκαλούν 

αιµοµικτικές σχέσεις.  

 

 

 

Οι έρευνες που διενεργούνται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Στην Ελλάδα, µια σειρά ερευνών έχει διενεργηθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 ετών, οι οποίες, από το 1989, όταν 

πρωτάρχισε να ασχολείται µε το κοινωνικό πρόβληµα της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών, τόνισαν την ύπαρξη του προβλήµατος, τη συχνότητά του 

και τη φαινοµενολογία του. Το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης των 

παιδιών θεωρείται ότι σχετίζεται µε άλλες µορφές κακοποίησης, όπως τη σωµατική 

κακοποίηση και κάποιες µορφές εκµετάλλευσης παιδιών. Μια κλινική έρευνα που 

διευθύνεται από το Ινστιτούτο, σε παιδιά που είχαν κακοποιηθεί σωµατικά και 

παραµεληθεί (Aγάθωνος, 1995), αποκάλυψε ότι 7% από αυτά είχαν υποστεί 

σεξουαλική κακοποίηση και µέσα στην οικογένεια, ένα 4,5% έπεσαν θύµατα 

σεξουαλικής κακοποίησης εκτός της οικογενείας τους, ενώ ένα 3,5% βρισκόταν ήδη 

στα δίχτυα της πορνείας, και όλα αυτά πριν την ηλικία των 11!.  

Μια µορφή παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που θα µπορούσαµε να πούµε 

πως έχει µελετηθεί σε ένα αρκετά µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα, είναι η 

ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση. Συγκεκριµένα, µια κλινική έρευνα που 

διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Βασιλιάς, Γεωργουδή & 

Τσιµπούκα, 1997) για τη σεξουαλική κακοποίηση µέσα στην οικογένεια 

γενικότερα, και µια ακόµη έρευνα από την Αρτινοπούλου για την αιµοµιξία 

πατέρα-κόρης (1995). Οι δύο αυτές έρευνες διαφέρουν σε κάποια βασικά σηµεία. 

Το δείγµα της έρευνας π.χ. που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο λήφθηκε από 

τα κρατικά κέντρα υγείας και ευηµερίας και περιείχε 25 περιπτώσεις 
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ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, από τις οποίες οι 21 είχαν 

θύµατα κορίτσια και µόλις 4 αγόρια, µε ηλικίες από 3 έως 15 ετών. Οι πράξεις 

κακοποίησης που αναφέρθηκαν αφορούσαν χάδια σεξουαλικής φύσεως (13), 

αποπλάνηση (4 αγόρια), βιασµούς (2) και (6) υποθέσεις αιµοµιξίας. Η έρευνα της 

Αρτινοπούλου από την άλλη πλευρά, πήρε τα δείγµατά της από δικαστικές πηγές και 

αφορούσε 45 θύµατα γένους θηλυκού σε υποθέσεις αιµοµιξίας πατέρα – κόρης µε τις 

ηλικίες των θυµάτων να κυµαίνονται από 8 έως 17 ετών.  

Οι δύο αυτές έρευνες παρουσιάζουν παρόµοια και διαφορετικά στοιχεία για το 

ίδιο σεξουαλικό έγκληµα, τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών µέσα στην 

οικογένεια, βασιζόµενες όµως σε διαφορετικές πηγές. Ενώ από την έρευνα που 

διενεργήθηκε από την Αρτινοπούλου (1995), διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα 

θύµατα ήταν οι µεγαλύτερες κόρες πολυµελών οικογενειών, η έρευνα που 

διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Βασιλιάς, Γεωργουδή & 

Τσιµπούκα, 1997), έδειξε ότι οι αιµοµικτικές περιπτώσεις δεν αφορούσαν πολλά 

µέλη της οικογενείας και το θύµα δεν ήταν πάντα το µεγαλύτερο παιδί της 

οικογένειας. Εντούτοις, στις οικογένειες όπου περισσότερα από ένα παιδιά 

κακοποιούνται, το επόµενο θύµα της αλυσίδας της σεξουαλικής κακοποίησης είναι 

το αµέσως επόµενο ηλικιακά παιδί της οικογενείας. Αν και ο Russell (1983) 

υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ενός άνδρα, εκτός του πατέρα σε ένα σπίτι αποτελεί έναν 

παράγοντα υψηλού κινδύνου, όπως διαπιστώθηκε και από τις δύο έρευνες τα 

περισσότερα θύµατα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον ίδιο τους τον πατέρα, 

εκτός από κάποιες περιπτώσεις στην έρευνα του Ιδρύµατος για την Υγεία του 

Παιδιού, όπου εντοπίστηκαν παιδιά που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 

πατριό τους, το φίλο της µητέρας τους ή έναν ξάδελφο. Και οι δύο έρευνες 

(Αρτινοπούλου, 1995 & του Ιδρύµατος, 1997) διαπίστωσαν ότι πολλά από τα παιδιά 

που είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά σταµάτησαν το σχολείο, πριν ή µετά την 

κακοποίησή τους, και όχι για οικονοµικούς λόγους. Η παύση του σχολείου και η 

παραµονή του παιδιού στο σπίτι, αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για την 

σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού και προϋποθέτει την επανάληψη και συνέχισή 

της. Το παιδί που παραµένει στο σπίτι, αποµονώνεται από φίλους και συγγενείς, 

χωρίς να έχει κανένα να µιλήσει γι’ αυτό που του συµβαίνει, κάτι που προκαλεί την 

αποµόνωση ολόκληρης της οικογένειας και την «καλή φύλαξη» του µεγάλου 
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«µυστικού» της. (Finkelhor, 1984, 1986). Η βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο 

έρευνες αφορά την παιδεία των γονιών και την κοινωνική και οικονοµική θέση των 

αιµοµικτικών οικογενειών. Θεωρείται ότι το χαµηλό επίπεδο παιδείας, η διαφορά 

επιπέδου παιδείας ανάµεσα στους δύο συζύγους και το χαµηλό κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο, συµβάλλουν στην εµφάνιση φαινοµένων ενδοοικογενειακής 

σεξουαλικής κακοποίησης (Finkelhor & Bagley, 1986). Στην έρευνα που διενέργησε 

η καθηγήτρια κυρία Αρτινοπούλου (1995) διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από 

τους δράστες δεν έχουν υψηλή παιδεία και ανήκουν στις χαµηλές κοινωνικές και 

οικονοµικές τάξεις, ενώ από την έρευνα του Ιδρύµατος για την Υγεία του Παιδιού 

απεδείχθη πως αν και δεν υπήρχε καµία διαφορά στα επίπεδα παιδείας των γονιών 

των θυµάτων, οι περισσότεροι δε από αυτούς είχαν λάβει επαρκή παιδεία και ένα 

µεγάλο ποσοστό των παραβατών ανήκε στις µέσες ή ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι 

ορισµένες διαφορές των δύο ερευνών εξηγούνται ως εξής: οι οικογένειες µε υψηλό 

οικονοµικό υπόβαθρο τείνουν να µην αποκαλύπτουν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής 

κακοποίησης, καθώς το όνοµα τους θα αµαυρωθεί και το κοινωνικό τους γόητρο θα 

επηρεαστεί αρνητικά. Επιπλέον οι µέσης ή ανώτερης κοινωνικής κατάστασης 

οικογένειες δεν έχουν την ανάγκη να απευθυνθούν σε κέντρα πρόνοιας, δεδοµένου 

ότι µπορούν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζουν, ιδιαίτερα 

οικονοµικής φύσεως, από µόνες τους. Αυτό που ανακαλύφθηκε επίσης και από τις δύο 

έρευνες ήταν, ότι σχεδόν σε ολόκληρη την οικογένεια υπήρξαν κακές σχέσεις 

µεταξύ των µελών πριν ακόµη από τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, ενώ 

και άλλες µορφές κακοποίησης ασκούνταν από τον πατέρα προς την σύζυγο ή τα 

παιδιά.   

Από την έρευνα για την ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση, που 

πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο για την Υγειά του Παιδιού (Βασιλιάς, 

Γεωργουδή & Τσιµπούκα, 1997), οι ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν το ρόλο 

της µητέρας σε µια αιµοµικτική οικογένεια. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν τις 

πληροφορίες για τις αιµοµικτικές οικογένειες µέσω των αναφορών που είχαν για 

παιδιά που είχαν καταγγείλει στο προσωπικό ότι έπεσαν θύµατα σεξουαλικής 

κακοποίησης και έτσι ήρθαν σε επαφή µε τις µητέρες και τους ρώτησαν εάν θα 

επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στην έρευνά τους. Σε έναν µεγάλο βαθµό οι 

µητέρες περιγράφονται από την έρευνα (Βασιλιάς, Γεωργουδή & Τσιµπούκα, 1997), 
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ως ψυχολογικά εξαρτηµένα άτοµα, ανώριµες, µη-προστατευτικές και συναισθηµατικά 

απούσες. Λόγω της συµπεριφοράς της, η µητέρα παραιτείται από τα καθήκοντά της 

και αφήνει το παιδί της στη µοίρα του για να την αντικαταστήσει στους ρόλους στους 

οποίους είναι ανίκανη να αντεπεξέλθει. Η µητέρα αποσύρεται από το ρόλο της ως 

µητέρα και σύζυγος. ∆εν φροντίζει ούτε τα παιδιά της, ούτε το σύζυγο της αλλά ούτε 

και το νοικοκυριό της, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η µεγαλύτερη κόρη της 

οικογένειας (Αρτνοπούλου, 1995: 243), παίρνει το ρόλο της µητέρας και ενεργεί 

ακόµη και σαν να ήταν η σύζυγος µέσα στην οικογένεια. Όπως αναφέρει ο 

Finkelhor (1984), η µητέρα µπορεί να συµµετάσχει ενεργά στη σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών της, ακόµα και όταν αυτή δεν είναι ο πραγµατικός δράστης 

της κακοποίησης, µε το να είναι συναισθηµατικά απόµακρη, να µην εκδηλώνει 

τρυφερότητα ή να µην αναπτύσσει καµία επικοινωνία µε τα παιδιά της. Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά στερούνται της επαρκούς επίβλεψης και είναι πιο ευάλωτα και εύκολα 

στο να κακοποιηθούν (Finkelhor, 1984, σελ. 171-172). Η δυνατότητα της µητέρας 

να δεχθεί την πραγµατικότητα όταν τα παιδιά της αναφέρουν πως έχουν κακοποιηθεί 

σεξουαλικά από ένα συγγενικό τους πρόσωπο, ειδικά όταν το πρόσωπο αυτό είναι 

ο ίδιος ο πατέρας, εξαρτάται από την έκταση και την σκληρότητα της 

κακοποίησης, από τη σχέση της µε το παιδί και τη σχέση µεταξύ των γονιών. Η 

µητέρα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποκαλύπτει το βιασµό της κόρης της από τον 

πατέρα ή έναν άλλο συγγενή, επειδή θέλει να αποτρέψει τη διάλυση της οικογένειάς 

της. Ένα άλλο γεγονός που απορρέει από την έρευνα της Αρτινοπούλου (1995) είναι 

ότι οι µητέρες σε µερικές περιπτώσεις γνωρίζουν ή υποψιάζονται την κακοποίηση 

του παιδιού τους, παρόλα αυτά, κρύβουν µερικές φορές την κακοποίηση καθώς είναι 

πιθανό να είναι και οι ίδιες θύµατα αυτής της κακοποίησης και γι’ αυτό να 

φοβούνται ή ακόµα και να αισθάνονται ανασφαλείς ή να εξαρτώνται οικονοµικά 

από τον δράστη. Έτσι, εάν αποκαλύψουν το περιστατικό, ο δράστης θα 

φυλακιστεί και θα χάσουν το οικονοµικό τους στήριγµα (Αρτινοπούλου, 1995, 

σελ. 266).  
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Το σεξουαλικό έγκληµα του βιασµού µε θύµατα παιδιά και εφήβους 

Τα χαρακτηριστικά του εγκλήµατος του βιασµού µε θύµατα παιδιά και εφήβους 

(Tσιγκρής, 1999), εξέτασε µία έρευνα, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 63 περιπτώσεων 

βιασµού µε νεαρά θύµατα, που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 1993 στα 

αστυνοµικά τµήµατα όλης της Ελλάδος, καθώς και τα αποτελέσµατα µιας έρευνας 

µε ένα δείγµα 114 περιπτώσεων βιασµού, που δικάστηκαν από όλα τα δικαστήρια 

της περιφέρειας των Αθηνών κατά τα έτη 1980 – 1993. Το 1993 από τις 230 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στα αστυνοµικά τµήµατα όλης της Ελλάδος, οι 63 

αφορούσαν παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Ενώ από τις 146 περιπτώσεις 

που δικάστηκαν µεταξύ των ετών 1980 και 1993, οι 114 αφορούσαν νεαρά θύµατα. 

Τα ευρήµατα αυτά µαρτυρούν πως το έγκληµα βιασµού σε παιδιά ή εφήβους δεν 

είναι καθόλου ασήµαντο, όπως πολλοί ίσως υποθέτουν, αλλά τα ποσοστά της 

συχνότητάς του είναι µάλλον ανησυχητικά. Από τις 63 περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν στην αστυνοµία και τις 114 που δικάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι 

περισσότερες που αφορούσαν νεαρά θύµατα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, παρά κατά τη διάρκεια της ηµέρας, σε ένα ιδιωτικό χώρο, π.χ. στο 

αυτοκίνητο του βιαστή ή στο σπίτι τους ή στο σπίτι του θύµατος και σε πολύ 

λιγότερες περιπτώσεις σε κάποιο δηµόσιο χώρο. Από τις 63 περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν σε αστυνοµικά τµήµατα όλης της Ελλάδας και που είναι οι πιο 

αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που επικρατεί, δεδοµένου ότι περιέχουν 

πληροφορίες από ολόκληρη τη χώρα, αποδείχθηκε πως οι περισσότερες 

περιπτώσεις βιασµού νεαρών θυµάτων καταγράφονται σε πόλεις ή χωριά· ως χωριά 

θεωρούνται ακόµη και τα µικρά νησιά της Ελλάδας, στα οποία οι περισσότερες 

περιπτώσεις βιασµού συµβαίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τα θύµατα 

είναι αλλοδαποί που επισκέπτονται την χώρα µας για τις διακοπές τους µε τις 

οικογένειές τους.  

Αν και τα περισσότερα από τα θύµατα που αναφέρουν πως έχουν βιαστεί είναι 

κορίτσια, σηµειώνεται αύξηση στις περιπτώσεις βιασµών αγοριών σε νεαρές ηλικίες. 

Οι δράστες από την άλλη πλευρά, σε όλες τις περιπτώσεις ήταν άνδρες ηλικίας 

κοντινής µε αυτή των θυµάτων, από 19 έως 35 ή πιο ηλικιωµένοι άνδρες 

µεγαλύτεροι από 55, και στις περισσότερες περιπτώσεις γνώριζαν το θύµα µέσω 

φιλίας ή άλλης σχέσης. Μόνο σε 4 περιπτώσεις βιασµού µε θύµατα παιδιά ή εφήβους 



 

  76  

ο δράστης ήταν επίσης έφηβος. Οι πιθανότητες για έναν έφηβο δράστη-βιαστή 

αυξάνονται καθώς η ηλικία του θύµατος µειώνεται. Αν και θα αναµενόταν ότι τα 

θύµατα θα ήταν φοιτητές, λόγω της ηλικίας τους, υπήρξαν πολλά θύµατα που 

ασχολούνταν µε το νοικοκυριό και άλλα που εργάζονταν. Από την άλλη πλευρά, οι 

δράστες προέρχονταν από ένα µεγάλο φάσµα ασχολιών και επαγγελµάτων, από 

εµπόρους, και επιχειρηµατίες έως φοιτητές και άνεργους. Στην πλειοψηφία τους τα 

επαγγέλµατα των δραστών κατατάσσονται σε µια χαµηλή κοινωνική και 

οικονοµική θέση. Αυτό πάντως δεν σηµαίνει ότι µόνο άτοµα που ανήκουν στις 

µέσες και εργατικές τάξεις διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήµατα, όπως κάποιος θα 

υπέθετε, λαµβάνοντας υποψιν και τα άλλα προβλήµατα που αυτές οι οικογένειες 

αντιµετωπίζουν, όπως τη φτώχια και την ανεργία. Το γεγονός είναι πάντως ότι 

εκείνοι που βρίσκονται σε επαγγέλµατα υψηλού γοήτρου αναφέρονται σπανιότερα, 

δεδοµένου ότι είναι σε θέση να διευθετήσουν την κατάσταση και να λύσουν το 

πρόβληµα χρησιµοποιώντας άλλες µεθόδους,, π.χ. πληρώνοντας την οικογένεια, για 

να µην καταθέσουν εναντίον τους. Οι δράστες που ανήκουν σε χαµηλότερες 

κοινωνικές και οικονοµικές τάξεις είναι ευκολότερο να εντοπιστούν και έτσι 

συλλαµβάνονται ευκολότερα. Οι καταδικαστικές ποινές που δόθηκαν στους 50 

από τους 114 δράστες, δεν ήταν όσο αυστηρές θα έπρεπε να είναι και φάνηκε πως η 

κατηγορία µειώθηκε από βαθµό εγκλήµατος σε βαθµό παραπτώµατος.   

 

 

Αποπλάνηση ανηλίκων 

Σε αντίθεση µε την έρευνα για βιασµό παιδιών και εφήβων, που συγκέντρωσε 

στοιχεία από αστυνοµικά τµήµατα από όλη την Ελλάδα, ο Tσίγκρης (1999), 

πραγµατοποίησε µια έρευνα για την αποπλάνηση ανηλίκων µε ένα δείγµα 27 

περιπτώσεων, το οποίο αναφέρθηκε στην Ειδική Αστυνοµική Ασφάλεια Εφήβων 

της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του 1980 και του 1993. Η αποπλάνηση ανηλίκων 

ξεφεύγει από το στερεότυπο των σεξουαλικών εγκληµάτων και συµβαίνει κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, σε δηµόσιους χώρους, και τα αγόρια έχουν τις ίδιες ακριβώς 

πιθανότητες µε τα κορίτσια να πέσουν θύµατα αποπλάνησης. Ο δράστης είναι 

συνήθως κάποιος γνωστός του θύµατος, είναι ίδιας περίπου ηλικίας µε το θύµα, δεν 
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έχει κανένα εγκληµατικό παρελθόν στις περισσότερες περιπτώσεις, και είναι υπεράνω 

κάθε υποψίας.  

Επιπλέον η έρευνα (Τσιγκρής, 1999) εξετάζει τα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το 

µέρος κατοικίας του θύµατος και του δράστη, ποια είναι η εθνικότητά τους και η 

οικογενειακή τους κατάσταση, όπως αυτές βασίζονται στις θεωρίες της 

κοινωνιολογίας. Οι παράγοντες που δείχνουν το κοινωνικό περιβάλλον του δράστη 

µπορούν να συµβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη του ατόµου ως παραβάτης 

(Τσιγκρής, 2000: 9-18). Μια έρευνα π.χ. που πραγµατοποιείται στις ΗΠΑ, 

αποκάλυψε ότι στις µεγάλες πόλεις εµφανίζονται περισσότερες περιπτώσεις βιασµού 

απ' ότι στα χωριά και ότι οι πιο βίαιοι δράστες τείνουν να είναι νεαρά και άγαµα 

άτοµα3 . Η έρευνα του Τσίγκρης (1999) έρχεται να υποστηρίξει τη θεωρία, πως οι 

περισσότερες περιπτώσεις βιασµού εµφανίζονται στις µεγάλες πόλεις, δεδοµένου 

ότι πολλοί από τους δράστες ζουν σε µια από τις µεγαλύτερες τρεις πόλεις της 

Ελλάδος, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή τον Πειραιά ή σε µια πόλη µε 

περισσότερους από 100.000 κατοίκους, η οποία για την Ελλάδα, που είναι µια 

χώρα 10.000.000 κατοίκων, θεωρείται πολυπληθής, καθώς έχει πολλά νησιά µε 

λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ακόµη ότι πολλοί 

από τους δράστες ζουν σε χωριό ή κάποιο µικρό νησί, που είναι γεµάτο τουρίστες 

τους θερινούς µήνες, και σε πολλές περιπτώσεις οι τουρίστες αυτοί είναι και τα πιο 

εύκολα θύµατα ενός δράστη.  

Αν και η Ελλάδα έχει πολλούς µετανάστες, ειδικά στην Αθήνα όπου 

συγκεντρώνονται πολλοί Αλβανοί και Ρώσοι και οι οποίοι θεωρούνται "απειλή", 

αποδεικνύεται από την έρευνα αυτή (Τσιγκρής, 1999) ότι οι Έλληνες περισσότερο 

από οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη 

εθνικότητα, διαπράττουν τα περισσότερα εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποίησης των 

παιδιών και συνήθως δεν είναι παντρεµένοι. Όσο για τα θύµατα, από τις 

περισσότερες αναφορές που έχουν γίνει, τα περισσότερα ήταν Έλληνες πολίτες. Όλο 

και περισσότερα παιδιά και έφηβοι όµως, από τα Βαλκάνια και ειδικά από την 

Αλβανία και τη Ρουµανία εισάγονται παράνοµα στην Ελλάδα και τα περισσότερα 

από αυτά οδηγούνται στην πορνεία (Σιδέρης, 2000: 139), η οποία, όπως ανέφερα 

πριν, αποτελεί µια ακόµη µορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι µια µορφή 

εµπορικής σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι 
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σίγουρα πέφτουν θύµατα στην περίπτωση αυτή, αλλά δεν το αποκαλύπτουν για 

διαφόρους λόγους. Τα παιδιά αυτά ανήκουν στους προστάτες τους, δεδοµένου ότι 

αυτοί είναι εκείνοι που τα έχουν φέρει στη χώρα και µπορεί να έχουν πληρώσει 

τους γονείς τους για "την ενοικίαση" τους, που και αυτοί µε τη σειρά τους δεν 

µπορούν να στραφούν στην αστυνοµία, καθώς δεν έχουν στη διάθεσή τους κανένα 

επίσηµο έγγραφο για να καταγγείλουν πως τα παιδιά τους κακοποιούνται φοβούµενοι 

πως αυτό που θα συµβεί όταν ο προστάτης τους ανακαλύψει την καταγγελία τους 

εναντίον του. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά ούτε καν µιλούν Ελληνικά και ούτε γνωρίζουν 

που µπορούν να καταφύγουν για να καταγγείλουν την κακοµεταχείρισή τους. Μένουν 

αποµονωµένα από τον έξω κόσµο και χρησιµοποιούνται µόνο για τα χρήµατα που 

µπορούν να κερδίσουν πουλώντας τα κορµιά τους.  

Οι έρευνες που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα µέχρι αυτή τη στιγµή δεν θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν απόλυτα αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που 

επικρατεί στην Ελλάδα, κυρίως επειδή τα δείγµατά τους συγκεντρώνονται από την 

γεωγραφική περιοχή της Αθήνας και από αυτά και µόνο δεν µπορούµε να 

υποθέσουµε τους πραγµατικούς αντιπροσωπευτικούς αριθµούς ολόκληρης της 

χώρας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα δείγµατα είναι πολύ µικρά για να 

κάνουµε γενικεύσεις για ολόκληρο τον πληθυσµό. Επιπλέον, οι έρευνες που 

βασίζονται στα αρχεία της αστυνοµίας δεν παρουσιάζουν αρκετά στοιχεία για τις 

περιπτώσεις αποπλάνησης· τα συµπεράσµατα π.χ. της έρευνας που αφορούν 

αποπλάνηση ανηλίκων, αν και ενδιαφέροντα, προέρχονται από ένα µόνο 

αστυνοµικό τµήµα και δεν παρουσιάζουν την κατάσταση που επικρατεί σε 

ολόκληρη τη χώρα. Τα αρχεία επίσης δικαστηρίων, που βασίζονται στις υποθέσεις 

που έχουν δικαστεί, παρουσιάζουν µόνο µερικούς τύπους δραστών, άτοµα χαµηλής 

κοινωνικής και οικονοµικής θέσης. Βασισµένη σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

από το Ινστιτούτο ICH (Αλεξανδρίδης, Αγάθωνος και λοιποί, 1995) σχετικά µε την 

αξιολόγηση της οικογένειας κατά την αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης στον 

πληρεξούσιο ∆ικηγόρο προστασίας ανηλίκων, ανακάλυψε πως οι οικογένειες που 

εµφανίζονται συχνότερα στα δικαστήρια έχουν χαµηλή κοινωνική και οικονοµική 

θέση ενώ λιγότερο συχνά οικογένειες µέσων ή υψηλών κοινωνικών στρωµάτων 

καταφεύγουν στα δικαστήρια, καθώς µπορούν να αντιµετωπίσουν την υπόθεση 

εξωδικαστικά (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το 1998, σελ. 61). Οι πολύτεκνες και 
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οι φτωχές οικογένειες είναι πιο προσιτές από τις πλούσιες, επειδή αυτές έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη από τη βοήθεια της πολιτείας και των πρακτορείων ευηµερίας, 

ώστε να καλύψουν, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόµη και τις βασικές τους ανάγκες.  

Αν και οι περισσότερες έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα σχετικά µε το 

πρόβληµα σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, συγκεντρώνονται στην 

πρωτεύουσα, την Αθήνα, ήταν παρόλα αυτά δυνατό, µέσω της βιβλιογραφικής µου 

έρευνας, να ανακαλύψουν και να παρέχουν κάποια στοιχεία που αφορούν την 

επέκταση του φαινοµένου και σε άλλες πόλεις. Οι πόλεις αυτές είναι η Θεσσαλονίκη, 

βόρεια της Ελλάδος και ο Πύργος στο νότο. ∆εν υπάρχει ακόµα καµία αναφορά για 

την έκταση του προβλήµατος στα νησιά, τα οποία καλύπτουν µια ευρεία περιοχή 

της Ελλάδος. Με βάση τα στοιχεία που κοινοποιούνται από το Γραφείο 

Πληρεξούσιων προστασίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, η Χρυσογιάννη Ε., σε ένα 

Συνέδριο για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που διοργανώθηκε στην Αθήνα 

από την οργάνωση "ARSIS", το Κέντρο Έγκρισης Νέων, «εδώ και δύο χρόνια, η 

Θεσσαλονίκη έχει την πρώτη θέση στα εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποίησης µε 

θύµατα παιδιά και εφήβους». Ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια, από τις υποθέσεις 

που έχουν δικαστεί, έχουν καταγραφεί 6 υποθέσεις αποπλάνησης ανηλίκων, ένας 

βιασµός, 2 υποθέσεις απρεπούς συµπεριφοράς και µια υπόθεση αιµοµιξίας από 

πατέρα προς κόρη. Οι ηλικίες των θυµάτων κυµαίνονταν από 6 έως 15 ετών και οι 

περισσότεροι από τους δράστες ήταν επίσης έφηβοι (Εφηµερίδα ‘Ελευθεροτυπία’, 

06.07.01). Το ανησυχητικό γεγονός δεν είναι µόνο ο αριθµός των θυµάτων αλλά 

και η ηλικία των δραστών. Οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών δεν 

διαπράττονται µόνο από τους ενηλίκους προς τα παιδιά αλλά και από παιδιά προς 

παιδιά. Οι ρίζες του προβλήµατος εποµένως, πρέπει να αναζητηθούν στην 

διαπαιδαγώγηση που λαµβάνει το παιδί από την οικογένεια και από το σχολείο. 

Τα παιδιά τείνουν να µιµούνται και τις πράξεις εκείνες που θα µπορούσαν να είναι 

αποµίµηση της αντίληψης που αναπτύσσει το παιδί µέσα στο οικογενειακό του 

περιβάλλον.  

Από την άλλη πλευρά η έρευνα για τον Πύργο, που βασίζεται στα στοιχεία του 

διευθυντή του Οργανισµού "Χαµόγελο του Παιδιού" που βρίσκεται στον Πύργο, ο κ. 

Λαµπρόπουλος, δηλώνει χαρακτηριστικά: "οι περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών στον 

Πύργο, είναι περισσότερες από ότι αναµέναµε. Εκτός από τα παιδιά που καταγγέλλουν την 
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σωµατική τους κακοποίησή (46%), υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης (18%), και στις οποίες δράστες είναι είτε ένας από τους γονείς του παιδιού είτε 

κάποιος που βρίσκεται κοντά στο παιδί, καταγγέλλονται ακόµη περιπτώσεις παραµέλησης της 

τάξεως του 33% και κακοποίηση από δασκάλους στο σχολείο µε τη µορφή προσβλητικής και 

καταχρηστικής τιµωρίας " (Ελευθεροτυπία, 12.07.01).  

 

 

Έρευνες για την παραδοχή της κακοποίησης 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχει συµβάλλει επίσης στην εκτίµηση του 

προβλήµατος της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα 

πραγµατοποιώντας δύο έρευνες παραδοχής, οι οποίες εξετάζουν τον πληθυσµό που 

αναγνωρίζει πως έχει πέσει θύµα σεξουαλικής κακοποίησης και παραδέχεται το 

βίωµα του αυτό ενώ ήταν σε παιδική ηλικία. Η πρώτη έρευνα βασίστηκε σε ένα 

δείγµα πανεπιστηµιακών φοιτητών και το δεύτερο σε ένα δείγµα αστυνοµικών. Αν 

και οι δύο έρευνες πραγµατοποιήθηκαν στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, 

οι φοιτητές και οι αστυνοµικοί προέρχονταν από όλα τα µέρη της Ελλάδας και θα 

µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι οι δύο αυτές µελέτες είναι επαρκώς 

αντιπροσωπευτικές για το θέµα.  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού πραγµατοποίησε την πρώτη έρευνα 

παραδοχής βιώµατος σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδική ηλικία το 1992 

(Αγαθωνος & Fereti, 1992 στο Αγαθωνος, Γεωργοπούλου & Τσαγκάρη, 1999, σελ. 

92) σε ένα δείγµα 743 πανεπιστηµιακών φοιτητών, από τους οποίους 219 ήταν 

αγόρια και 524 κορίτσια, ηλικίας από 18 έως 20 ετών, προερχόµενοι από διάφορα 

µέρη της Ελλάδας. Από τους 743 σπουδαστές, ένα 17% των κοριτσιών και ένα 7% 

των αγοριών, ανέφεραν πως έπεσαν θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική 

τους ηλικία. Η ηλικία της κακοποίησης τους είχε µέσο όρο τα 11.4 έτη και ο 

δράστης ήταν τουλάχιστον µια πενταετία µεγαλύτερος από το θύµα. Στην έρευνα 

παρουσιάστηκαν όλες οι µορφές σεξουαλικής κακοποίησης, από την επιδειξιµανία 

στην αιµοµιξία και το βιασµό. Αν και αναφέρεται πως οι περισσότερες περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών εµφανίζονται µέσα στην οικογένεια 

(Finkelhor, 1990, Russell, 1983), η έρευνα του ICH ανακάλυψε ότι σε περιπτώσεις 

1:3 ο δράστης ήταν κάποιος εντελώς άγνωστος στο παιδί. Τα συµπεράσµατα της 
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έρευνας αυτής (Αγάθωνος & Fereti, 1992) έδειξαν ότι 1 στα 8 κορίτσια και 1 στα 10 

αγόρια θα µπορούσαν να είχαν πέσει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης κάποια 

στιγµή πριν κλείσουν τα 18 τους χρόνια. Επιπλέον, 1 στα 25 κορίτσια και 1 στα 

33 αγόρια αναφέρονται να έχουν υποστεί αιµοµιξία ή βιασµό και στις 8 από τις 10 

περιπτώσεις το παιδί κακοποιούνταν επανειληµµένα. Τα θύµατα που είχαν 

κακοποιηθεί κατά την παιδική τους ηλικία φάνηκαν να εµφανίζουν 5 χαρακτηριστικά 

σε αντίθεση µε τα µη-κακοποιηµένα παιδιά. Είχαν φτωχές σχέσεις µε τους γονείς 

τους, ήταν εκτεθειµένα στην σεξουαλικότητα των γονιών τους, τιµωρούνταν από 

τους γονείς τους όταν αναφέρονταν σε σεξουαλικά θέµατα, υπήρχε βία στη 

οικογένεια και οι σεξουαλικές τους δραστηριότητες άρχιζαν σε πολύ νεώτερη ηλικία 

σε σύγκριση µε εκείνα που δεν είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν. 

Βάσει του Finkelhor (1986), εάν ένα παιδί έχει όλα τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω και ζει υπό αυτές τις συνθήκες, τότε το άτοµο αυτό βρίσκεται 

σε υψηλό κίνδυνο να πέσει θύµα σεξουαλικής κακοποίησης (Finkelhor, 1986: 60-79).  

Μια άλλη έρευνα παραδοχής που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο ICH το 

1996 (Μαραγκός, Nova & Fereti, 1996) σε ένα δείγµα Ελλήνων αστυνοµικών µε 

σκοπό να ερευνήσει τα ποσοστά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στα 

αγόρια, παρουσίασε πως ένα 8% των ατόµων είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση 

στην παιδική ή εφηβική τους ηλικία. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τη συχνότητα των 

σεξουαλικών επιθέσεων στον ανδρικό πληθυσµό, όπως επίσης παρουσιάστηκε στην 

έρευνα των Ελλήνων Πανεπιστηµιακών φοιτητών (Αγάθωνος & Fereti, 1992 στο 

Αγάθωνος, 1999, σελ. 92). Όπως δηλώνει ο Lew (1990), ένας άνδρας δεν θα 

αποκάλυπτε το µυστικό του τόσο εύκολα όσο µια γυναίκα. Οι άνδρες δεν θέλουν να 

ξέρουν οι άλλοι τι τους έχει συµβεί, επειδή δεν µπορούν να δεχθούν το γεγονός πως 

κάποιος τους κακοποίησε σαν να ήταν γυναίκες και έτσι δεν θέλουν να νοµίσουν οι 

άλλοι πως είναι οµοφυλόφιλοι.  

Το ελληνικό κράτος δεν έχει κινητοποιηθεί ακόµα αρκετά και δεν έχει 

τοποθετήσει το ζήτηµα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στις άµεσες 

προτεραιότητές του, παρόλο που ακόµα υπάρχει ένα µεγάλο περιθώριο για έρευνα 

και κοινωνική πολιτική. Ενώ το κράτος χρηµατοδοτεί τις έρευνες για οποιοδήποτε 

κοινωνικό πρόβληµα, είτε αυτές διενεργούνται από κάποιο κυβερνητικό φορέα, είτε 

από κάποιο πανεπιστήµιο, αναγνωρισµένο Ινστιτούτο ή πρακτορείο, µετά τη 
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δηµοσίευση των ευρηµάτων, αυτό παραµένει ένας απλός θεατής και δεν χρησιµοποιεί 

τα στοιχεία εκείνα, ώστε να υιοθετήσει τα απαραίτητα προγράµµατα για τη ριζική 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνες για τη 

σεξουαλική κακοποίηση αλλά και άλλες µορφές κακοποίησης ενάντια στα παιδιά 

είναι µεγάλη σε όλη την Ελλάδα, και όχι µόνο στις κεντρικές περιοχές της ή στις 

µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα έχει πολλά µικρά νησιά και µικρά χωριά, που λειτουργούν 

ως κλειστές κοινωνίες και οι περιπτώσεις κακοποίησης αποκαλύπτονται µόνο όταν 

συµβαίνει κάτι άλλο που σχετίζεται µε την αρχική σεξουαλική κακοποίηση, όπως π.χ. 

η δολοφονία του θύµατος λόγω ζήλιας ή µιας ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης.  

Η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση του κοινού, προς το παρόν, 

επιτυγχάνονται κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., µέσω της παρουσίασης ενός σκανδάλου, και 

το οποίο γρήγορα ξεχνιέται. Υπάρχει ακόµη µεγάλη ανάγκη για την αύξηση της 

δηµόσιας ευαισθητοποίησης µε µια συστηµατικότερη και πιο επιστηµονική µέθοδο, 

καθώς όλη αυτή η δηµοσιότητα συµβάλλει σε µια δεύτερη θυµατοποίηση του 

παιδιού, και η οποία µερικές φορές είναι ακόµα πιο σκληρή από την πραγµατική 

κακοποίηση. Όπως δήλωσε ένα κορίτσι, θύµα σεξουαλικής κακοποίησης, "κατά 

κάποιο τρόπο είναι πιο εύκολο να πει κανείς ότι έχει AIDS, παρά ότι έπεσε θύµα 

σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική του ηλικία" (Ελευθεροτυπία, 01.03.2001).  

 

 

Αντιµετώπιση του προβλήµατος της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών  

από το Ελληνικό ποινικό δίκαιο 

Οι νόµοι του Ελληνικού κράτους και η ∆ιεθνής Συνθήκη για τα δικαιώµατα του 

παιδιού προστατεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Η Συνθήκη υιοθετήθηκε από την 

Γενική Συνέλευση του 1989 και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 4 

χρόνια αργότερα, στις 11 Μαΐου 1993. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Συνθήκης "η 

λέξη παιδί σηµαίνει κάθε άνθρωπο κάτω από την ηλικία των 18, εκτός εάν, βάσει του 

νόµου αναφερόµενου στο παιδί, η πλειοψηφία επιτυγχάνεται νωρίτερα" (Αγάθωνος, 

Γεωργοπούλου & Τσαγκάρης, 199, σελ. 137). Έτσι, όποτε µιλάµε για παιδιά στην 

Ελλάδα, αναφερόµαστε σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από την ηλικία 18 ετών. Με 

το υπ’ αριθµ. 54 άρθρό της, η Συνθήκη καθορίζει στα Κράτη–Μέλη της, 177 χώρες 

στο σύνολο, τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στα παιδιά της χώρας τους, τα 
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δικαιώµατά τους και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν για να τα 

διασφαλίσουν. Τα φαινόµενα κακοποίησης των παιδιών, της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών, της παραµέλησης και εκµετάλλευσής τους, αναφέρονται 

σε τρία από τα 54 άρθρα της Συνθήκης. Τα άρθρα αυτά είναι τα: 19, 34 και 35 

(www.unhcr.ch)  

Το Ελληνικό Ποινικό ∆ίκαιο από την πλευρά του, απαγορεύει την κακή 

µεταχείριση των παιδιών και θέτει τις ποινικές ρήτρες για τους παραβάτες, ενώ 

σχετική νοµοθεσία για την ευηµερία του παιδιού θεσπίστηκε το 1992, και η οποία 

καθιέρωσε προληπτικά προγράµµατα και προγράµµατα θεραπευτικής αγωγής για 

τα κακοποιηµένα παιδιά και για τα παιδιά που στερούνται οικογενειακού 

περιβάλλοντος· επεδίωξε επίσης να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών 

οικογενειών φροντίδας ή την εισαγωγή τους σε κάποιο Ινστιτούτο.  

Όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ο όρος δεν υπάρχει στο 

Ελληνικό Ποινικό ∆ίκαιο και τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε επιθέσεις ενάντια σε 

παιδιά και εφήβους αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε άλλες διατάξεις του Ελληνικού 

∆ικαίου που διευκρινίζουν τις παραβάσεις ενάντια στην αγνότητα ενός παιδιού το. 

Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν εγκλήµατα από την επιδειξιµανία µέχρι την 

αιµοµιξία και το βιασµό. Οι παραβάσεις που συνθέτουν τις διάφορες µορφές 

σεξουαλικής κακοποίησης, γίνονται αντιληπτές ανάλογα µε τη σχέση παραβάτη-

θύµατος και ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος. Εάν ο δράστης είναι ο ίδιος ο 

γονιός, ο δάσκαλος ή κάποιο πρόσωπο οικείο στο παιδί, τότε τιµωρείται από το 

νόµο µε πολύ αυστηρότερες ποινές από ότι εάν ο παραβάτης είναι κάποιος 

παντελώς άγνωστος στο θύµα. Υποθέτω ότι η οικειότητα µεταξύ του θύµατος και του 

δράστη βασίζεται στα στοιχεία που αποκαλύπτουν οποιοδήποτε είδος 

προγενέστερης σχέσης µεταξύ των δύο, πιθανώς βασισµένα στους ισχυρισµούς του 

θύµατος. Επίσης, όσο πιο µικρή η ηλικία του παιδιού, τόσο πιο αυστηρή είναι και η 

τιµωρία του δράστη. Παραδείγµατος χάριν, στο έγκληµα της αποπλάνησης 

ανηλίκου, εάν το θύµα είναι µικρότερο από 10 ετών, ο δράστης θα φυλακιστεί για 

τουλάχιστον 10 έτη, εάν το παιδί είναι µεταξύ 10 και 13 ετών, τότε η φυλάκιση του 

δράστη κυµαίνεται από 5 έως και 10 χρόνια, ενώ εάν το παιδί είναι µεγαλύτερο από 

13 ετών, η ποινή φυλάκισης ορίζεται στα 5 χρόνια περίπου. Οι ποινές για όλες τις 
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περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, βασίζονται στον ποινικό 

κώδικα του 1984 (Κονταξής, 1996, σελ. 245-250), και έχουν ως ακολούθως:  

- Για την προσβολή της σεξουαλικής αξιοπρέπειας του παιδιού (αρθ. 337 

Π∆), ο δράστης φυλακίζεται µέχρι και 2 χρόνια σε περίπτωση που το θύµα είναι 

κάτω των 12 ετών.  

- Για την αποπλάνηση ενός παιδιού (αρθ. 339 Π∆) α) εάν το θύµα είναι κάτω 

των 10, ο δράστης φυλακίζεται για τουλάχιστον 10 χρόνια, β) εάν το θύµα είναι 

µεγαλύτερο από 10, αλλά όχι µεγαλύτερο από 13, ο δράστης φυλακίζεται µέχρι 

και 10 χρόνια, ενώ εάν το θύµα είναι µεγαλύτερο από 13 ετών, η ποινή φυλάκισης 

του δράστη ορίζεται σε τουλάχιστον 5 χρόνια.  

- Σε περίπτωση κακοποίησης παιδιού (αρθ. 342 Π∆) ο δράστης φυλακίζεται για 

ένα χρόνο τουλάχιστον.  

- Για την σωµατεµπορία παιδιού (αρθ. 349 Π∆), ο δράστης φυλακίζεται απο 9 

µήνες έως και 3 χρόνια.  

- Ο βιασµός (αρθ. 335 Π∆) τιµωρείται µε τουλάχιστον 5 χρόνια φυλάκισης και 

µπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια. Η ποινική αντιµετώπιση είναι η ίδια είτε όταν 

πρόκειται για ενήλικο είτε έφηβο θύµα.  

Η αστυνοµία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η πρώτη αρχή όπου 

θα γνωστοποιηθεί η κακοποίηση. Το θύµα ή ένας συγγενής του θύµατος, ή 

κάποιος που γνωρίζει για την κακοποίηση, καταγγέλλει το περιστατικό στην 

αστυνοµία και ασκεί δίωξη κατά του δράστη. Κατόπιν, η αστυνοµία µεταβιβάζει 

την υπόθεση στο Γραφείο του πληρεξούσιου δικηγόρου της περιοχής, ο οποίος 

είναι και ο καταλληλότερος νοµικός φορέας, όπου καταγγέλλονται περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Υπάρχουν εντούτοις περιπτώσεις, όπου το 

θύµα αποφεύγει την καταγγελία του στην αστυνοµία, επειδή φοβάται τον τρόπο που 

η αστυνοµία µπορεί να τους αντιµετωπίσει. Τα θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 

ενοχλούνται συχνά και επιδεικνύουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο που η αστυνοµία 

τα αντιµετωπίζει και προτιµά να µην γνωστοποιήσουν την κακοποίησή τους, 

δεδοµένου ότι αισθάνονται πως τα ίδια ευθύνονται για την κακοποίησή τους. 

Εποµένως, προτιµούν να αιτηθούν σε ένα Ινστιτούτο προστασίας παιδιών, το οποίο 

προσφέρει κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και επιστήµονες 



 

  85  

που γνωρίζουν το πρόβληµα και µπορούν να τους βοηθήσουν να συνέλθουν από 

τη δυσάρεστη εµπειρία τους. Τα Ιδρύµατα αυτά, όπως και η αστυνοµία, 

ενηµερώνουν την εισαγγελική αρχή της περιοχής για εφήβους, η οποίο αναλαµβάνει 

την υπόθεση.  

Ο εισαγγελέας της περιοχής ασχολείται µε περιπτώσεις βιασµού, αιµοµιξίας και 

εµπορίας παιδιών, και διατάσσει την ποινική δίωξη του δράστη, ακόµη και χωρίς 

την επίσηµη κατάθεση του παιδιού. Στις περιπτώσεις αποπλάνησης µικρών 

παιδιών και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η δίωξη του εγκληµατία 

ασκείται µόνο αφού το θύµα ασκήσει µήνυση κατά του δράστη. Για το λόγο αυτό, 

εάν η µήνυση αποσυρθεί, η δίωξη του δράστη τερµατίζεται. Ο εισαγγελέας 

είναι αρµόδιος για τον τρόπο που το παιδί θα αντιµετωπισθεί και εξαρτάται από 

την ευαισθησία του/της για να βρει την καταλληλότερη λύση για κάθε παιδί-θύµα 

σεξουαλικής κακοποίησης ή κακοµεταχείρισης. Ο εισαγγελέας θα µπορούσε 

συνεργασθεί µε τους κοινωνικά ιδρύµατα, όπως τις παιδικές κλινικές, τα 

νοσοκοµεία και τα κέντρα ψυχικής υγείας, τα οποία ως στόχο έχουν τη φυσική, 

κοινωνική και ψυχολογική υγεία του παιδιού. Όταν το παιδί κακοποιηθεί 

σεξουαλικά µέσα στην οικογένεια και όταν είναι προφανές ότι το παιδί θα είναι σε 

κίνδυνο εφόσον µένει µε την οικογένεια αυτή, ο εισαγγελέας µπορεί να αποφασίσει 

να αποµακρύνει το παιδί από την οικογένεια του και να το εισάγει σε ένα 

Ινστιτούτο ή µια θετή οικογένεια. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα 

Ινστιτούτο κατοικίας για την εισαγωγή των παιδιών-θύµατα σεξουαλικής 

κακοποίησης, και για το λόγο αυτό τα παιδιά εισάγονται σε ορφανοτροφεία, 

οργανισµούς εφήβων ή ψυχιατρικά κέντρα, που κάθε άλλο από κατάλληλα για παιδιά 

είναι, και ειδικά για τα παιδιά εκείνα που σηκώνουν ένα τόσο µεγάλο βάρος. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η εισαγωγή του σεξουαλικά κακοποιηµένου παιδιού σε 

ένα τέτοιο Ινστιτούτο συµβάλλει στη "δευτερεύουσα κακοποίησή" του, επειδή 

ακριβώς το παιδί αισθάνεται ότι το ίδιο φταίει για αυτό που του συνέβη και πρέπει 

να τιµωρηθεί (Αγάθωνος, 1998, σελ. 60-61). Αν και κάποια από τα Ιδρύµατα, όπως 

"Το Χαµόγελο του Παιδιού" , έχουν καθιερώσει "ειδικές κατοικίες" για παιδιά 

που χρειάζονται βοήθεια. Παρόλα αυτά δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν όλα τα 

παιδιά που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Επιπλέον δεν υπάρχουν αρµόδια 

Ιδρύµατα σε όλη την Ελλάδα και µερικές φορές ένα παιδί χρειάζεται να 
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µεταφερθεί σε µια άλλη πόλη όπου θα έρθει σε επαφή µε έναν αρµόδιο 

γιατρό, ένα ψυχολόγο ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Τα πρακτορεία για την 

προστασία του παιδιού είναι συγκεντρωµένα στις µεγάλες κεντρικές πόλεις της 

Ελλάδος και όχι σε κάθε νοµαρχιακό διαµέρισµα της χώρας, προκειµένου να είναι 

σε θέση να επέµβουν άµεσα σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.  

Μια ακόµη µεγάλη παράλειψη της Ελλάδος είναι ότι δεν υπάρχει κανένα 

Οικογενειακό ∆ικαστήριο για την αντιµετώπιση και εκδίκαση υποθέσεων που 

σχετίζονται µε το Οικογενειακό ∆ίκαιο (συνέντευξη Αγάθωνος). Επιπλέον, «δεν 

υπάρχουν µέτρα για την προσωρινή παραµονή του παιδιού, ακόµη και χωρίς 

την έγκριση των γονιών, ωσότου το οικογενειακό περιβάλλον ερευνηθεί και 

αποφασισθεί πως είναι ασφαλές για το παιδί να παραµείνει στο σπίτι του ή στην 

αντίθετη περίπτωση να αποµακρυνθεί από αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή 

στην Αγγλία ως "διαταγή θέσης ασφαλείας" (place of safety order) και µπορεί να 

ζητηθεί από τον εισαγγελέα της περιοχής, το ∆ικαστή, ένα γιατρό ή ένα κοινωνικό 

λειτουργό, και το παιδί θα αποµακρυνθεί από τη φυσική του οικογένεια για 28 

ηµέρες, µια περίοδος που µπορεί να ανανεωθεί µέχρι και 3 φορές, ενώ η δια-

επιστηµονική οµάδα ερευνά τις συνθήκες του οικογενειακού περιβάλλοντος και 

αποφασίζει τι πρέπει να γίνει µε το παιδί (Αγάθωνος & Σταθακοπούλου, 1991 στο 

Αγάθωνος, σελ. 191). Για τον δράστη, από την άλλη πλευρά, το Ελληνικό Ποινικό 

∆ίκαιο δεν έχει προβλέψει κάποιο κανονισµό, που να αναγκάζει το γονιό-δράστη ή 

οποιονδήποτε δράστη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού να παρακολουθήσει ένα 

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης για τη συµµόρφωσή και συνέτισή του, ώστε να 

επιστρέψουν στην κοινωνία χωρίς να επαναλάβουν το έγκληµα τους. Όταν ο 

εισαγγελέας της περιοχής αποφασίσει ότι το παιδί-θύµα σεξουαλικής κακοποίησης 

µπορεί να παραµείνει µε την οικογένειά του/της χωρίς την ύπαρξη κινδύνου να 

πέσει πάλι θύµα κακοποίησης, οι γονείς συµβουλεύονται να πάνε µε το παιδί τους 

σε έναν ειδικό, παιδο – ψυχολόγο, ώστε να βοηθηθούν και να αποφύγουν την 

περαιτέρω ποινική τους δίωξη. Όταν η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εµφανιστεί 

έξω από την οικογένεια, το παιδί δεν αποµακρύνεται από το σπίτι γονέων, αλλά οι 

γονείς συµβουλεύονται πάλι να επισκεφθούν τους αρµόδιους ειδικούς για την 

απαραίτητη αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του παιδιού.  
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Οι λύσεις που δίνονται από το κράτος για τα παιδιά-θύµατα 

σεξουαλικής κακοποίησης. 

Το κράτος και οι φορείς για την προστασία της παιδικής αθωότητας στην 

Ελλάδα, λειτουργούν µαζί για την καθιέρωση µέτρων, που θα στοχεύουν στην 

κοινωνική αποκατάσταση της οικογένειας, και ειδικά των οικογενειών εκείνων που 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες όπως ανέχεια, ανεργία, εξάρτηση από αλκοόλ ή 

ναρκωτικά, οικογένειες που θεωρούνται οι πιο επιρρεπείς να κακοποιούν ή να 

κακοµεταχειρίζονται τα παιδιά τους. Το κράτος στοχεύει να βοηθήσει τόσο την 

οικογένεια όσο και το κακοποιηµένο παιδί, αλλά δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην 

ευηµερία του θύµατος.  

Η αντιµετώπιση του κράτους προς τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά 

είναι ακριβώς η ίδια µε αυτή που επιδεικνύει στα παιδιά που κακοποιούνται σωµατικά 

ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή ή εκείνα που πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης ή 

παραµελούνται. Παρόλα αυτά, τα µέτρα αντιµετώπισης που λαµβάνονται σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσµατικά. Αφού οι δικαστικές 

αρχές αναλάβουν την υπόθεση του κακοποιηµένου παιδιού, ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος της περιοχής πρέπει να αποφασίσει για το ποια θα είναι η καταλληλότερη 

λύση για το παιδί. Για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού, ο Πληρεξούσιος 

∆ικηγόρος στρέφεται στη βοήθεια των πρακτορείων παιδικής προστασίας, ώστε να 

βρει τρόπους να αποµακρυνθεί το παιδί µόνιµα, προσωρινά ή ακόµα και για 

µερικές ώρες κατά τη διάρκεια της ηµέρας από το επιθετικό του περιβάλλον. 

Έπειτα, ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαµβάνει την υπόθεση κάνοντας µια 

διερευνητική επίσκεψη στο σπίτι του παιδιού, ενώ συλλέγει όλα τα αναγκαία 

στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αποµάκρυνση του παιδιού. Ο κοινωνικός 

λειτουργός και ο πληρεξούσιος δικηγόρος εργάζονται στενά, λαµβάνοντας υποψιν τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας, για να αποφασίσουν από κοινού την καλύτερη λύση 

για το παιδί. Εάν η καλύτερη λύση αποδειχθεί πως είναι η εισαγωγή του παιδιού σε 

Ινστιτούτο προστασίας, τότε ο κοινωνικός λειτουργός αναλαµβάνει να βρει το 

καταλληλότερο Ινστιτούτο για το παιδί αυτό. Η Επιτροπή του Ιδρύµατος εξετάζει 

µε τη σειρά της την υπόθεση και αποφαίνεται για το αν θα δεχθεί το παιδί αυτό ή 

όχι.  
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Αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται και ο νόµος και τα πρακτορεία παιδικής 

προστασίας, σε κάθε περίπτωση κακοποίησης και παραµέλησης παιδιών, είναι η 

κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού, που σηµαίνει τη δηµιουργία των συνθηκών 

που θα επιτρέψουν στο ανήλικο θύµα να εισαχθεί στην κοινωνία χωρίς να φέρει το 

στιγµατισµό του θύµατος και χωρίς να αισθάνεται διαφορετικά από τα άλλα µέλη 

της κοινωνίας. Η κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού ρυθµίζεται µέσω της 

διάγνωσης του προβλήµατος, της προστασίας και της θεραπείας του κακοποιηµένου 

παιδιού αλλά και της πρόληψης από περαιτέρω δίωξη. Εάν µπορούµε να το 

παρουσιάσουµε αυτά µε ένα σχήµα, η κοινωνική αποκατάσταση θα ήταν στο µέρος 

των κύκλων στο σχήµα που ακολουθεί, όπου η προστασία του παιδιού προϋποθέτει 

και τη θεραπεία του, φυσικά για το καλύτερο όφελος του.  

Η αποκατάσταση θα µπορούσε να απευθύνεται στο κακοποιηµένο παιδί, 

καθώς και σε αλλά παιδιά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, σε όλα τα παιδιά, σε 

έναν από τους δύο γονείς ή όπως συµβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις, σε όλα τα µέλη 

της οικογένειας. Σε αντίθεση µε την πρόληψη, που περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµες 

λύσεις, όπως την εισαγωγή του παιδιού σε µια «Μονάδα Εντατικής» κατά την 

περίοδο που η οικογένεια βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση ή την άµεση ανάθεση 

του παιδιού σε µια θετή οικογένεια, η αποκατάστασή στοχεύει σε πιο 

µακροπρόθεσµες λύσεις προς όφελος του παιδιού. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο 

Επιµελητής Ανηλίκων και ο κοινωνικός λειτουργός που ασχολούνται µε την υπόθεση 

µπορούν να αποφασίσουν µια από τις ακόλουθες λύσεις. Το παιδί π.χ., µπορεί να 

σταλεί σε ένα «ειδικό σχολείο», να ανατεθεί σε µια θετή οικογένεια µε προοπτικές 

για τη µονιµοποίηση της ανάθεσής του όµως, θα µπορούσε επίσης να δοθεί για 

υιοθέτηση από µια οικογένεια ή ακόµη να εισαχθεί σε κάποιο Ινστιτούτο, και πάνω 

απ’ όλα να προσφερθεί η απαραίτητη νοµική παρέµβαση µε σκοπό την προστασία 

του παιδιού και την ασφάλεια του µακριά από επικίνδυνο περιβάλλον. Υπάρχουν 

φορές στην Ελλάδα που τα αδέλφια του κακοποιηµένου παιδιού καταλήγουν να 

λαµβάνουν την ίδια στήριξη, ώστε να αποφευχθεί και η δική τους πιθανή 

κακοποίηση. Για τους γονείς, από την άλλη πλευρά, η κοινωνική αποκατάσταση 

µπορεί να προσφέρει βοήθεια για να βρουν δουλειά, να παροτρύνει τη συµµετοχή 

τους σε προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και την εισαγωγή 

τους σε οργανωµένα προγράµµατα πατρότητας.  
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 Σκέφτοµαι πως θα ήταν καλύτερο για ολόκληρη την οικογένεια, εάν κάθε 

µέλος θεραπευόταν πρώτα χωριστά και µετά ολόκληρη η οικογένεια ως µονάδα, 

προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία της ψάχνοντας για νέες µεθόδους που θα 

την βγάλει από την κρίσιµη αυτή κατάσταση που αντιµετωπίζει. Προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί και συνεπώς να εκλείψει ολοσχερώς το πρόβληµα της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών, πρέπει καταρχήν να αλλάξουµε τις κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, και οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία 

κοινωνικής ανισότητας προκαλώντας κατά συνέπεια τη δηµιουργία προβληµατικών 

οικογενειών, φτωχών, διαζευγµένων ή γονιών που επανασυνδέονται από 

προηγούµενους γάµους και οικογένειες που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

οικογένειες υψηλού κινδύνου για κακοποίηση των µελών της.  

Μια οικογένεια που δεν αντιµετωπίζει βασικά προβλήµατα επιβίωσης έχει 

λιγότερες πιθανότητες σε σύγκριση µε µια οικογένεια που δυσλειτουργεί, να 

εκδηλώσει σηµάδια κακοποίησης. Έτσι, εάν οι συνθήκες µέσα στην ευρύτερη 

κοινωνία αλλάξουν, θα επηρεασθούν και οι οικογένειες και κατά συνέπεια θα 

αλλάξουν και οι συνθήκες µε τις οποίες ζουν τα παιδιά µέσα στις οικογένειες τους. 

∆ιεθνώς, τα προγράµµατα που ασχολούνται µε την αποκατάσταση και επανένταξη 

της οικογένειας ως µονάδα είναι πολύ λίγα. Αυτό συµβαίνει κυρίως, επειδή τα 

κίνητρα για τις οικογένειες αυτές είναι µειωµένα και δεδοµένου ότι έχουν άλλα 

σοβαρά προβλήµατα, υγείας και χρηµατικά, δεν είναι πρόθυµα να παρακολουθήσουν 

τέτοια προγράµµατα θεραπείας.  

Μερικές από τις πιο δραστικές µορφές κοινωνικής επανένταξης που εφαρµόζει το 

ελληνικό κράτος για τα κακοποιηµένα και παραµεληµένα παιδιά, είναι: ανάθεση του 

παιδιού σε βρεφικό σταθµό ή κάποιο "ειδικό σχολείο", η ανάθεσή του σε θετή 

οικογένεια ή ακόµη και η υιοθέτηση του, και τέλος, η εισαγωγή του παιδιού σε 

κάποιο Ινστιτούτο προστασίας. Η λύση που δίνεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται 

από τις συνθήκες µε τις οποίες ζει το παιδί.  

i) Ανάθεση του παιδιού σε βρεφικό σταθµό ή κάποιο "ειδικό σχολείο ". Η λύση αυτή 

επιλέγεται προκειµένου να αποµακρυνθεί το παιδί από περιβάλλον κακοποίησής 

του για τουλάχιστον µερικές ώρες της ηµέρας. Αυτό βοηθά το παιδί να έλθει 

σε επαφή µε άλλα παιδιά και µητέρες, να φροντίζει άλλα παιδιά µικρότερα από 

αυτό, ή ακόµα και να βρει µια δουλειά.  
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ii) Ανάθεση του παιδιού σε θετή οικογένεια . Εάν αποµάκρυνση του παιδιού από το 

οικογενειακό του περιβάλλον για κάποια χρονική περίοδο θεωρηθεί απαραίτητο, 

καταλληλότερη λύση είναι να ανατεθεί σε µια νέα οικογένεια. Παρόλα αυτά, η 

ανάπτυξη Ιδρυµάτων θετών οικογενειών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη µε συνέπεια τα παιδιά να οδηγούνται σε ακατάλληλα ιδρύµατα ή 

στη χειρότερη περίπτωση να παραµένουν µε τις δυσλειτουργικές και επικίνδυνες 

οικογένειες τους. Ειδικά για τα παιδιά που βρίσκονται σε εφηβική ηλικία έως τα 5 

τους χρόνια, και τα οποία έχουν αποµακρυνθεί από τις φυσικές τους οικογένειες, η 

λύση µιας θετής οικογένειας είναι η καλύτερο, καθώς έχουν ανάγκη από µια νέα 

οικογένεια που θα αντικαταστήσει ισάξια την πραγµατική τους, και θα τους δώσει την 

αγάπη και φροντίδα που χρειάζονται.  

Η συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιών (ICH) µαζί µε την Εθνική 

Οργάνωση Ευηµερίας οδήγησε το 1984 στη δηµιουργία του Ιδρύµατος ‘KΑΠΑ’ 

(Κακοποίηση – Παραµέληση), το οποίο αποτελεί την πρώτη µονάδα-ξενώνα στην 

Ελλάδα για κακοποιηµένα και παραµεληµένα παιδιά. Η µονάδα, που άρχισε να 

λειτουργεί τον Ιούλιο του 1984, πρόσφερε τη φιλοξενία του σε νήπια και παιδιά έως 

την ηλικία των 4 ετών, τα οποία είχαν αποµακρυνθεί από τα σπίτια τους για µικρό ή 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα παιδιά ζουν στη µονάδα αυτή, ενώ το προσωπικό 

του Ιδρύµατος συνεργάζεται µε την οικογένεια προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ώστε να επιστρέψει το παιδί. Η 

µονάδα όµως δυστυχώς σταµάτησε να λειτουργεί το ∆εκέµβριο του 1988, καθώς το 

Συµβούλιο της Εθνικής Οργάνωσης Ευηµερίας αποφάσισε καταλληλότερο κέντρο 

για τις υπηρεσίες αυτές θα ήταν το κέντρο νηπίων "Η Μητέρα", το οποίο είναι 

επίσης αρµόδιο για την εύρεση θετών οικογενειών για τα παιδιά αυτά, πέραν από τη 

νοσοκοµειακή τους περίθαλψη. (Αγάθωνος, το 1991, σελ. 133).  

Στην Ελλάδα υπάρχει µια τάση τα παιδιά να παραµένουν σε οικογένειες που 

εµφανίζουν σοβαρά προβλήµατα κακοποίησης. Αν και το παιδί θα σωνόταν από 

περαιτέρω κακοποίηση από την οικογένεια του, και η ανάθεση του σε µια νέα 

οικογένεια, όπου θα έβρισκε την αγάπη και φροντίδα που στην οικογένειά του δεν 

είχε, παρόλα αυτά το παιδί θα αισθανόταν έντονη απόρριψη, ειδικά αν είναι σε 

πολύ µικρή ηλικία, καθώς δεν µπορεί να καταλάβει γιατί το πήραν µακριά από την 

οικογένεια του. Το παιδί όµως, αν παραµένει στην οικογένεια του, µπορεί να 
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κακοποιηθεί ξανά. Υπάρχει όµως και ένας άλλος τρόπος, που θα µπορούσε να 

αποτρέψει την επανάληψη κακοποίησης του παιδιού χωρίς να απαιτείται η 

αποµάκρυνσή του από την οικογένεια · να αποµακρυνθεί ο δράστης, εφόσον η 

κακοποίηση έχει σηµειωθεί µέσα στην οικογένεια. Η επιλογή αυτή έχει τα δικά της 

µειονεκτήµατά. Στην περίπτωση που ο δράστης είναι ο πατέρας, η αποµάκρυνσή 

του από την οικογένεια θα σήµαινε πως η οικογένεια θα χρειαζόταν περισσότερα 

χρήµατα και έτσι η µητέρα θα έπρεπε να εργάζεται περισσότερες ώρες για να 

συντηρήσει την οικογένειά της. Εάν ο δράστης είναι η µητέρα, ο πατέρας ίσως και 

να µην είναι ικανός να φροντίσει τα παιδιά του µόνος του. Και στις δύο περιπτώσεις 

πάντως, η φροντίδα των παιδιών θα ήταν ανεπαρκής και οι κίνδυνοι που θα είχαν να 

αντιµετωπίσουν µέσα ή έξω από την οικογένεια πολύ περισσότεροι. Υποθέτω ότι οι 

επαγγελµατίες που ασχολούνται µε το θέµα κακοποίησης των παιδιών, θεωρούν την 

κατάσταση της οικογένειας ως τη βασικότερη αιτία του προβλήµατος, και πως εάν 

κατορθώσουν να αλλάξουν την κατάσταση αυτή, τα παιδιά δεν θα κακοποιηθούν 

ποτέ ξανά.  

Στην Ελλάδα οι θετές οικογένειες σήµερα δεν ξεπερνούν τις 1.000 και η 

παραµονή ενός παιδιού σε τέτοια οικογένεια δεν εξασφαλίζεται νοµικά. Οι γονείς, 

εάν το επιθυµούν, ακόµα κι αν έχουν βρεθεί ένοχοι για την κακοποίηση του παιδιού 

τους, µπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο µετά από κάποιο διάστηµα να 

πάρουν πίσω το παιδί τους και σε πολλές περιπτώσεις αυτό συµβαίνει. Έτσι, νέα 

κορίτσια επιστρέφουν στις αιµοµικτικές οικογένειες τους, µικρά παιδιά επιστρέφουν 

στους γονείς τους που τα κακοποιούν ή τα παραµελούν, αν και αυτοί ήταν οι λόγοι 

για τους οποίους αρχικά αποµακρύνθηκαν.  

iii) Υιοθεσία. Η υιοθεσία ενός παιδιού θα µπορούσε να είναι η 

αποτελεσµατικότερη και πιο ελπιδοφόρα λύση για τα παιδιά που δεν έχουν καµία 

προοπτική παραµονής στις φυσικές τους οικογένειές. Σε περιπτώσεις 

κακοποιηµένων παιδιών που µεγαλώνουν σε ψυχοπαθολογικές οικογένειες, οι οποίες 

βάζουν σε κίνδυνο την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, η νοµική 

παρέµβαση διασφαλίζει το µόνιµο και µακροπρόθεσµο όφελος του παιδιού. Οι 

οικογένειες που εγκρίνονται αρχικά για την υιοθεσία του παιδιού, είναι οι συγγενικές 

προς το παιδί οικογένειες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές δεν δέχονται να 

αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού αυτού, επειδή φοβούνται πως οι φυσικοί του 
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γονείς θα τους προκαλέσουν προβλήµατα. Οι νοµικές συνθήκες για την υιοθεσία ενός 

παιδιού προϋποθέτουν τη συγκατάθεση στο δικαστήριο του ενός τουλάχιστον από 

τους δύο γονείς, µε εξαίρεση τις υποθέσεις που και οι δύο γονείς είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνοι για το παιδί και ο δικαστής αποφαίνεται χωρίς να χρειάζεται η 

συγκατάθεσή τους. 

 iv) Εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυµα προστασίας.  

 Η πιο ακραία λύση είναι η εισαγωγή του παιδιού σε κλειστό ίδρυµα. Η λύση 

αυτή επιλέγεται µόνο όταν το παιδί χρειάζεται θεραπεία και αφού έχει αποµακρυνθεί 

από τη φυσική του οικογένεια.  

Το παιδί-θύµα σεξουαλικής κακοποίησης χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και 

καθησύχαση, που µόνο οι ειδικοί µπορούν να του προσφέρουν, και συγκεκριµένα οι 

παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι χρειάζεται να είναι κοντά στο παιδί και σε συνεχή 

επαφή µαζί του. Μερικές φορές οι γονείς οι ίδιοι ζητούν να βάλουν το παιδί ή τα 

παιδιά τους σε κάποιο ίδρυµα µέχρι να βρουν µια δουλειά ή να καταστούν ικανοί 

για την ανατροφή τους. Η εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυµα ελέγχεται κυρίως από 

τους κοινωνικούς φορείς. Αυτοί αποφασίζουν ποιο θα είναι το καταλληλότερο 

κέντρο για κάθε παιδί, και η απόφαση τους βασίζεται στα ευρήµατα του Ιδρύµατος 

Υγείας του Παιδιού, και στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά που εισάγονται σε 

τέτοια Ιδρύµατα έχουν φτωχή ψυχολογική και κοινωνική µεταχείριση. 

∆ιαπιστώνεται πως τα ιδρύµατα δεν στοχεύουν να βελτιώσουν τις συνθήκες των 

οικογενειών και τις σχέσεις παιδιού-γονιών, καθώς οι γονείς επιτρέπεται µόνο να 

επισκέπτονται τα παιδιά τους πολύ σπάνια ή ακόµα και καθόλου. Επιπλέον, 

θεωρείται πως τα ιδρύµατα που λειτουργούν δεν είναι αρκετά, και ότι υπάρχουν 

περισσότερες θέσεις για κορίτσια από ότι για αγόρια.  

Προσωπικά θεωρώ, πως η εισαγωγή του παιδιού σε κάποιον «οίκο» δεν είναι 

και τόσο κακή ιδέα. ∆εν είναι όµως και η καλύτερη λύση, και για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να προσπαθήσουµε να βρούµε νέους τρόπους, πιο παιδοκεντρικούς 

ώστε να βοηθήσουµε τα παιδιά που κινδυνεύουν. Εδώ θα ήθελα να κάνω µια 

διευκρίνηση του όρου «οίκοι» ή «οικοτροφεία» που ιδρύονται για τα παιδιά 

αυτά, και όπου διαµένουν, ενώ παράλληλα παρακολουθούν το σχολείο της 

κοινότητας διαµένοντας σε κλειστούς προστατευτικούς οίκους που µοιάζουν 
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περισσότερο µε φυλακές. Η εισαγωγή του παιδιού σε ένα τέτοιο ίδρυµα προµηνύει 

την µεγάλη του πορεία µέσα σε Ιδρύµατα και οίκους κράτησης.  

Ο χρόνος που το παιδί θα παραµείνει στο ίδρυµα εξαρτάται από τους λόγους 

για τους οποίους τοποθετήθηκε εκεί αρχικά και από τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

φορέα που αποφάσισε για την εισαγωγή του. Εξαρτάται επίσης από το είδος του 

Ιδρύµατος, την ποιότητά του και προ πάντων την ισχύουσα νοµοθεσία. ∆εν είναι 

αδύνατο για ένα παιδί να φύγει από το ίδρυµα και να επιστρέψει στη φυσική του 

οικογένεια, αλλά για να συµβεί αυτό κάποια πράγµατα πρέπει να αλλάξουν (Ο 

Oliver J.E, Cox J, Taylor A. & Baldwin J.A, 1974 στο Aγάθωνος-Γεωργοπουλου E., 

1991, σελ. 178) 
 υποστηρίζει πως, για την αποµάκρυνση ενός παιδιού από ένα Ινστιτούτο ή µια 

θετή οικογένεια και την ασφαλέστερη επιστροφή του στη φυσική του οικογένεια, 

πρέπει να υπάρξουν 4 προϋποθέσεις. «Οι γονείς πρέπει να βελτιώσουν τη 

συµπεριφορά τους προς όφελος τους, προκειµένου να αποφύγουν την κοινωνική τους 

αποµόνωση. Πρέπει να αντιµετωπίσουν το παιδί µε χαρά δείχνοντας τα θετικά 

τους στοιχεία και να µην θεωρήσουν το παιδί τους ως "αντικείµενο". Πρέπει 

επίσης να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιµετωπίζουν τις κρίσεις που πιθανόν 

να έχει η οικογένεια τους µόνοι τους, και τέλος κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών 

επισκέψεων του παιδιού, η οικογένεια πρέπει να κάνει ο,τι είναι δυνατόν προς την 

οµαλότερη επανένωσή της».  

Στην Ελλάδα κανένα σύνθετο κυβερνητικό, πολιτικό και οικονοµικό πρόγραµµα 

δεν έχει λειτουργήσει για την καταπολέµηση του κοινωνικού προβλήµατος της 

κακοποίησης των παιδιών από τότε που έγινε αντιληπτό, το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού, το οποίο είναι το πρώτο που εργάζεται για τα κακοποιηµένα παιδιά, έχει 

δοκιµάσει να βρει λύσεις µέσα στην κοινότητα, απορρίπτοντας τη λύση της 

εισαγωγής του παιδιού σε Ινστιτούτο. Η πιο συνηθισµένη λύση για τα σεξουαλικώς 

κακοποιηµένα παιδιά έως το 1995 ήταν η αποµάκρυνση του παιδιού από την 

οικογένεια του αντί η αποµάκρυνση του δράστη και αυτό συνέβαλε στην 

κακοποίηση του παιδιού για µια ακόµη φορά.  

Παρόλα αυτά, το παιδί είναι το θύµα και όχι ο δράστης και γι’ αυτό δεν θα 

πρέπει να εγκλειστεί σε κάποιο ίδρυµα για να συνετιστεί. Για το λόγο αυτό, το 

Ινστιτούτο και οι θετές οικογένειες είναι µια λύση για τα νεότερα παιδιά, ενώ για τα 
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µεγαλύτερα (άνω των 11-12 ετών), τα ανοιχτά ιδρύµατα ηµι-διαµονής, ωσότου 

βρεθούν οικογένειες να τα υιοθετήσουν, θεωρείται η καταλληλότερη λύση. Τα παιδιά 

και οι έφηβοι µένουν, κοιµούνται, µελετούν και τρώνε στα ιδρύµατα αυτά ηµι-

διαµονής, ενώ παράλληλα παρακολουθούν το σχολείο της κοινότητας. Όταν τα 

παιδιά µπουν στην εφηβεία, έχουν την ικανότητα να αποφασίσουν µόνα τους αν 

επιθυµούν να παραµείνουν στο Ινστιτούτο ή να επιστρέψουν στις φυσικές τους 

οικογένειες. Μετά την ηλικία των 18, το Ινστιτούτο βοηθά τα «παιδιά» του να βρουν 

µια δουλειά ή να σπουδάσουν στο Πανεπιστήµιο και τους παρέχει ένα µικρό ποσό 

χρηµάτων ώστε να µπορέσουν να φροντίσουν τον εαυτό τους.  

Η ευθύνη που φέρει το Ελληνικό κράτους απέναντι στο πολύπλοκο πρόβληµα 

της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, είναι να κατορθώσει να δηµιουργήσει 

τις συνθήκες εκείνες που θα συµβάλουν στη διάσωση των παιδιών και στην ορθή 

ένταξή τους στην κοινωνία. Όσον αφορά τους κοινωνικούς φορείς, αυτοί στοχεύουν 

στην προστασία των παιδιών µε την παράλληλη έγκριση της οικογένειας. ∆ηλαδή, η 

φυσική οικογένεια του παιδιού ή η θετή οικογένεια ή ακόµα και η οικογένεια µέσα 

στα πλαίσια των "οίκων", καθιερώνονται από τα µη κυβερνητικά Ιδρύµατα.  

 

 

Τα ιδρύµατα προστασίας παιδιών και εργασίας τους εναντίον της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών 

Το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν αντιµετωπίζεται µόνο από το Ποινικό ∆ίκαιο, αλλά και από 

κάποια εθνικά πρακτορεία και µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες 

κάνουν τις δικές τους προσπάθειες. Τα πρακτορεία αυτά και οι οργανώσεις 

εργάζονται για την εξάλειψη του φαινόµενου της σεξουαλικής κακοποίησης των 

παιδιών, µε στόχο τη µείωση των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και τη 

πρόληψη για µελλοντικά θύµατα. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια ιδρύµατα που 

ασχολούνται µε τα προβλήµατα των παιδιών και στοχεύουν στην προστασία και 

διασφάλιση της παιδικής αγνότητας και αθωότητας.  

Οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις συµπεριλαµβάνουν στις κύριες 

δραστηριότητές τους το πρόβληµα της σεξουαλικής κακοποίησης, της 

κακοµεταχείρισης αλλά και εκµετάλλευσης παιδιών.  
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Παρόλο που οι υπηρεσίες και τα πρακτορεία που εργάζονται µε παιδιά που 

κινδυνεύουν είναι πολλές, όπως π.χ. ο Οργανισµός Προστασίας των Νέων, η 

Εθνική Οργάνωση Ευηµερίας, το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», η Οργάνωση 

"ARSIS", το «Ινστιτούτο για το Παιδί και την Οικογένεια» και άλλοι φορείς, εγώ 

είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ ευρέως µε τρία από αυτά τα ιδρύµατα. ∆ύο από τα 

ιδρύµατα αυτά, ήταν "Το Χαµόγελο του Παιδιού" και το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού, κατ οποία έχουν παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αν και το 

κυρίως έργο τους διενεργείται στην Αθήνα, προσπαθούν και µε άλλους τρόπους, 

όπως π.χ. µε την ίδρυση "Οίκων" ή "Ειδικών Σχολείων" για παιδιά σε κίνδυνο, να 

παρέχουν προστασία σε παιδιά-θύµατα κακοποίησης, θύµατα ενδοοικογενειακης 

κακοποίησης, και έτσι να αποτρέπουν την πιθανή επανάληψη της κακοποίησής τους, 

ενώ ζουν υπό συνθήκες που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν υψηλού κινδύνου, 

και εντοπίζονται ιδιαίτερα στις φτωχές οικογένειες που κακοποιούν τα παιδιά 

τους  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, που ιδρύθηκε το 1965 από το Σπύρο 

∆οξιάδη που αργότερα έγινε Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ευηµερίας, 

αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο, και ανήκει στον µεγαλύτερο κυβερνητικό τοµέα 

υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ευηµερίας. Το 

Ινστιτούτο χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από την Ελληνική Κυβέρνηση και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς για 

να διενεργεί κάποια συγκεκριµένα προγράµµατα και έρευνες. Γενικότερα, το 

Ινστιτούτο αυτό εφοδιάζει όλα τα ιδρύµατα µε ειδικευµένες υπηρεσίες για την 

πρόληψη και την υγεία του κοινού και επανδρώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, κοινωνιολόγους, παιδίατρους, παιδοψυχολόγους, εγκληµατολόγους και 

έναν δικηγόρο. Στο Ινστιτούτο λειτουργούν διάφορα τµήµατα µε διαφορετικές 

αρµοδιότητες, όπως π.χ. το Τµήµα Κοινωνικής Υγείας, ο τοµέας προώθησης Υγείας 

στα δηµόσια σχολεία, το Τµήµα που ασχολείται µε το φαινόµενο της κακοποίησης 

των παιδιών, και το οποίο είναι το Τµήµα Οικογενειακών Σχέσεων, και το Κέντρο 

Σχεδιασµού και Πρόληψης Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών. Το Τµήµα 

Οικογενειακών Σχέσεων είναι ένα ερευνητικό κέντρο πρόληψης κακοποίησης και 

παραµέλησης παιδιών και προστασίας κακοποιηµένων παιδιών. Εργάζεται µε τα 

παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να διασφαλίσουν την προστασία τους από 



 

  96  

σωµατική κακοποίηση, ενώ παράλληλα τους παρέχουν την ψυχολογική και κοινωνική 

στήριξη που χρειάζονται (∆ιάγραµµα Οργάνωσης από το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού, Αθήνα, 2001). ∆εν είναι το µόνο κυβερνητικό πρακτορείο που 

εργάζεται µε ευάλωτα προς κακοποίηση παιδιά, αλλά είναι το πρώτο που 

ασχολήθηκε µε το θέµα. Αν και το Ινστιτούτο λειτουργεί πάνω από 35 χρόνια, 

άρχισε να ασχολείται µε θέµατα κακοποίησης των παιδιών µόλις µετά το 1977, 

µόλις δηλαδή έγινε γνωστό το σύνδροµο του κακοποιηµένου παιδιού από τον 

Henry Kempe. 

Ο Henry Kempe περιέγραψε το 1962 τις µορφές κακοποίησης των παιδιών από 

τους γονείς τους, και έτσι το ενδιαφέρον των οργανώσεων του εξωτερικού αυξήθηκε 

σηµαντικά, ενώ εµφανίστηκε η ανάγκη για τη βαθύτερη µελέτη του προβλήµατος 

καθώς και η ανάγκη ευρέσεως λύσεων για την αντιµετώπισή του.  

"το θέµα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών εµφανίστηκε µετά από το 

1984. Μέχρι το 1985 υπήρχαν 400 περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών που 

κατέληξαν στο Ινστιτούτο και το 1/3 απο αυτές αφορούσαν περιπτώσεις 

σεξουαλικής κακοποίησης" (ενηµερωτικό φυλλάδιο). Όπως υποστήριζει η ιδια η κα 

Αγάθωνος:  

«Στην αρχή της λειτουργίας του και µέχρι το τέλος του 1988 και τους πρώτους µήνες του 

1989, το Ινστιτούτο εργάστηκε ως πρακτορείο κακοποίησης των παιδιών. Όλες οι 

περιπτώσεις σωµατικής και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών συγκεντρώνονταν στο 

Ινστιτούτο, καθώς ήταν τότε ο µόνος φορέας που ενεργούσε γι’ αυτό το σοβαρότατο 

κοινωνικό φαινόµενο. Τα κακοποιηµένα παιδιά και οι οικογένειές τους κατέφευγαν άµεσα 

στο Ινστιτούτο για να ζητήσουν βοήθεια· παρόλα αυτά, οι περιπτώσεις έγιναν τόσες πολλές 

που το προσωπικό αδυνατούσε να τις χειριστεί και αποφάσισε να σταµατήσει να ενεργεί άµεσα 

µε τις προβληµατικές οικογένειες, αλλά αντ’ αυτού να ενηµερώνει και να εκπαιδεύει άλλους. 

Έπειτα το προσωπικό προσπάθησε να βρεί την πιό κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση, και 

οι περισσότερες από τις περιπτώσεις, ειδικά όλες εκείνες που έχουν σχέση µε σεξουαλική 

κακοποίηση, αναφέρθηκαν στο γραφείο του Πληρεξουσίου της περιοχής.  

Επίσης το προσωπικό µπορούσε να έλθει σε επαφή µόνο µε ανθρώπους που ζουν στην 

Αθήνα και όχι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

εµφανίζονταν επίσης" ( Aγάθωνος).  
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Για τους λόγους αυτούς, το Ινστιτούτο έχει εγκαταλείψει την άµεση προσέγγιση 

των ατόµων σε ανάγκη και το έργο της τώρα επικεντρώνεται κυρίως σε κλινικά και 

εκπαιδετικά προγράµµατα. Το έργο αυτό περιλαµβάνει ποσοτικές έρευνες για την 

ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, έρευνα για τη χρήση βίας προς 

πειθάρχηση των παιδιών, έρευνα για τους παράγοντες υψηλού κινδύνου σωµατικής 

κακοποίησης και παραµέλησης παιδιών και ποιοτικές έρευνες για την αιµοµιξία και 

την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών γενικότερα µέσα στην οικογένεια. Το τµήµα 

των Οικογενειακών Σχέσεων συνεργάζεται ακόµη µε Πανεπιστήµια, νοσοκοµεία 

και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς για νέα υποκείµενα έρευνας. Μέρος 

του έργου του είναι η ενηµέρωση και εκπαίδευση άλλων επιστηµόνων και ειδικών που 

εργάζονται στον τοµέα κακοποίησης των παιδιών (ενηµερωτικό τεύχος του 

Ιδρύµατος Υγείας του Παιδιού, 2001).  

«Είναι αδύνατον να µην προσφέρει τη βοήθεια του κάποιος σε θύµα σεξουαλικής 

ή σωµατικής κακοποίησης και εµείς ακόµη δεχόµαστε κάποιες υποθέσεις στο 

γραφείο µας. Τώρα αντιµετωπίζουµε τις πιο δύσκολες υποθέσεις. Παρόλο που 

καταγγέλλουµε τις υποθέσεις στο γραφείο του Πληρεξουσίου ∆ικηγόρου ή σε άλλα 

ιδρύµατα και οργανισµούς, κρατάµε επαφή µε την υπόθεση, έτσι ώστε εάν ένα παιδί 

ή µια οικογένεια δεν λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται, ο κοινωνικός λειτουργός ή 

ο ψυχολόγος θα επέµβει για να βοηθήσουν την οικογένεια να βρει λύση στο 

πρόβληµα της» (Αγαθωνος).  

Όπως φαίνεται, οι πρώτες έρευνες γίνονταν µόνο από έναν κοινωνικό λειτουργό 

και έναν παιδίατρο, αλλά καθώς οι περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών 

αυξάνονταν, έπρεπε να αυξηθεί και το προσωπικό του ιδρύµατος. 

Σε µία προσπάθεια του ιδρύµατος να προσεγγίσει άλλες πόλεις εκτός από την 

Αθήνα, όπου και συγκεντρώνονται οι περισσότεροι κοινωνικοί φορείς, και για να 

επεκτείνει το έργο του για την προστασία των παιδιών, το Ινστιτούτο ICH ίδρυσε ένα 

«ειδικό σχολείο» στο νησί της Ρόδου, µε τη βοήθεια των τοπικών αρχών και των 

Fanler, µιας οικογένειας από την Ολλανδία, που χρηµατοδότησε το έργο. 

Πρόκειται για ένα σχολείο για παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών, τα οποία 

παραµένουν στο σχολείο σχεδόν τη µισή ηµέρα. Το σχολείο επανδρώνεται µε τους 

δασκάλους παιδικών σταθµών, έναν κοινωνικό λειτουργό και τους εθελοντές, 

µητέρες που εκπαιδεύονται για το πώς να φροντίσουν τα παιδιά τους µε τη 



 

  98  

βοήθεια του προσωπικού και µε την προσοχή των παιδιών. Το Ινστιτούτο 

λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια και οι περισσότεροι από τους µαθητές του 

προέρχονται από φτωχές οικογένειες, µονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες µε 

γονείς τοξικοµανείς. Το ICH, η οικογένεια Fanler και οι αρχές της Ρόδου 

δηµιούργησαν το σχολείο αυτό προκειµένου να κρατηθούν τα παιδιά µακριά από 

άσχηµες συνθήκες για όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες (τοπική εφηµερίδα, 

Πρόοδος, 15.01.01). Τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο αυτό 

προέρχονται από την γύρω περιοχή κοντά στο σχολείο και µερικές από τις 

οικογένειες που συνδέονται µε πρακτορεία ευηµερίας ενθαρρύνονται να 

εισαγάγουν τα παιδιά τους στο "ειδικό αυτό σχολείο", καθώς έτσι θα έχουν το 

χρόνο που χρειάζονται για να ψάξουν για εργασία.  

Η συµµετοχή δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τα παιδιά ούτε και για τις µητέρες. 

Ο κοινωνικός λειτουργός όµως είναι αυτός που βρίσκεται σε σταθερή επαφή µε τις 

οικογένειες, εξετάζει τους λόγους για τους οποίους ένα παιδί δεν µπορεί να 

παρακολουθήσει το σχολείο και αναφέρει την οικογένεια, εφόσον είναι 

απαραίτητο, στο προσωπικό του ιδρύµατος που είναι αρµόδια για τη λειτουργία 

του σχολείου 5 .  

Στο διεθνή τοµέα το προσωπικό του Ιδρύµατος Υγείας Παιδιών συνεργάζεται 

από το 1982 µε την ∆ιεθνή Κοινωνία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και 

Παραµέλησης Παιδιών (ISPCAN), καθώς και µε άλλα παρόµοια ευρωπαϊκά και 

αµερικανικά Κέντρα.  

Η συνεργασία µε την ISPCAN οδήγησε στην συµµετοχή της οργάνωσης στην 1η 

Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη µε θέµα την κακοποίηση και παραµέληση παιδιών, η 

οποία έλαβε χώρα στη Ρόδο το 1987. Η διάσκεψη αυτή για πρώτη φορά 

συγκέντρωσε διάφορες ευρωπαϊκές προσπάθειες και οδήγησε στην επιστηµονική 

συνεργασία µε τους ανατολικο-ευρωπαϊκούς νοµούς (Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, 

1991, σελ. 134).  

Ένα ακόµα ίδρυµα που ασχολειται µε την προστασια του παιδιου ειναι το 

"Χαµόγελο του Παιδιού" που ιδρύθηκε το 1995 από τον Κώστα Γιαννόπουλο, µετά 

από επιθυµία του γιου του Ανδρέα (10 ετών), ο οποίος έπασχε από καρκίνο και 

πέθανε µερικούς µήνες µετά την ίδρυση του Ιδρύµατος.  
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Ο Ανδρέας θέλησε να δει όλα τα παιδιά, παιδιά απο κάθε κοινωνική και 

οικονοµική τάξη , ευτυχισµένα και υγιή και όνειρό του ήταν να δηµιουργήσει ένα 

τέτοιο µέρος για αυτά. Με την ενεργοποίηση διάφορων διάσηµων και απλών 

ανθρώπων η ένωση ιδρύθηκε και τώρα στέκεται δίπλα σε όλα τα παιδιά που έχουν 

χάσει το χαµόγελο και την ευτυχία τους. "Το Χαµόγελο του Παιδιού" λειτουργεί 

για την προστασία και ανάδειξη των δικαιωµάτων των παιδιών µε ένα ευρύ φάσµα 

κινήσεων, που βασίζονται στην εθελοντική εργασία των νέων και ειδικά των παιδιών 

που έχουν ανάγκη. 

"Στο Χαµόγελο του Παιδιού" εργάζονται 45 υπάλληλοι που χωρίζονται σε 

τµήµατα και περιοχές για την στέγαση των παιδιών αυτών και περισσότεροι από 

2.500 εθελοντές. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο Ινστιτούτο και πολλοί από τους 

εθελοντές είναι Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

παιδοψυχολόγοι και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ή απλοί άνθρωποι που θέλουν να 

προσφέρουν τη βοήθειά τους µε όποιο τρόπο µπορούν. Το Ινστιτούτο λειτούργησε 

αρχικά στην Αθήνα όπου και επικεντρώνονται το µεγαλύτερο µέρος του έργου του. 

Χάρη στον εθελοντισµό, υπάρχουν σήµερα και άλλα µικρότερα τµήµατα του 

Ιδρύµατος που λειτουργούν σε 4 ελληνικές πόλεις, στον Πύργο, στην Κέρκυρα, στη 

Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.  

Τα γραφεία, τα σπίτια, οι κινητές µονάδες και ο εξοπλισµός που 

χρησιµοποιούνται, όλα έχουν δωριθεί από µεγάλες επιχειρήσεις ή απλούς 

ανθρώπους που συµβάλλουν µε τη δική τους χρηµατική προσφορά ή ακόµα και την 

προσφορά εργασίας στις περιοχές της ένωσης. Φαίνεται πως το µεγαλύτερο 

κεφάλαιο του ιδρύµατος προέρχεται από τις δωρεές αυτές των πλούσιων οικογενειών 

ή των απλών ανθρώπων, παρά την κυβερνητική οικονοµική βοήθεια. Ειδικότερα, 

οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους ή που οι ίδιοι ήταν κάποτε σε µια τέτοια 

κατάσταση στην παιδική ηλικία τους, σε συνθήκες φτώχιας ή κακοποίησης, θέλησαν 

να κάνουν ό,τι µπορούν για να βοηθήσουν και να σώσουν άλλους ανθρώπους που 

βασανίζονται.   

Το Ινστιτούτο "Το Χαµόγελο του Παιδιού" εργάζεται µόνο του σε 

συνεργασία µε το Κράτος και άλλα Ιδρύµατα µε κοινούς στόχους και άρχισαν το 

έργο τους έχοντας υποψιν την επιθυµία του Ανδρέα και το τι εκείνος θα ήθελε να 

γίνει. Έτσι πρωταρχικοί του στόχοι ήταν:  



 

  100  

• να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, 

και να τους παρέχει την βοήθεια που χρειάζονται, είτε αυτή είναι οικονοµική, 

ψυχολογική ή ηθική.  

• Να προσφέρει ιατρική περίθαλψη και οικονοµική βοήθεια σε παιδιά που 

νοσηλεύονταν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι γονείς τους δεν είχαν τη 

δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νοσηλείας τους.  

• Να πληροφορεί το κοινό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά 

στην κοινωνία µας και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής των παιδιών έχουν 

ανάγκη για κοινωνική βοήθεια και φροντίδα, παιδιά-θύµατα οποιασδήποτε µορφής 

κακοποίησης ή εκµετάλλευσης από τους γονείς τους, τους συγγενείς ή άλλο πρόσωπο.  

• Να αγοράζουν ή να ενοικιάζουν σπίτια για την ίδρυση κέντρων για την 

φιλοξενία παιδιών που αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα, όπως προβλήµατα 

στέγασης, συντήρησης, εκπαίδευσης ή ακόµη και προβλήµατα υγείας.  

• Να συνεργάζονται µε τα παιδιά ώστε να σιγουρευτούν για το τι γνωρίζουν 

για τα δικαιώµατα τους και τι πιστεύουν γι’ αυτά και τέλος  

• Να συνεργάζονται µε άλλα κοινωνικά, ασφαλιστικά, επιστηµονικά και 

πνευµατικά ιδρύµατα και ενώσεις, κυβερνητικά και µη-κυβερνητικά, ώστε να λύνουν 

κάθε πρόβληµα που τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν.  

• Να ιδρύσουν ένα συµβουλευτικό κέντρο για παιδιά και εφήβους. 

(ενηµερωτικό φυλλάδιο του Χαµόγελου του Παιδιού, 1999). 

«Στα έξι έτη λειτουργίας του το Χαµόγελο του Παιδιού έχει επιτύχει τους 

περισσότερους στόχους του», όπως έχει δηλώσει η ∆ιευθύντρια ∆ηµόσιων σχέσεων, κα 

Λορέντζου. Το Ινστιτούτο µέχρι σήµερα έχει οργανώσει στην Αθήνα ένα 

συµβουλευτικό κέντρο για παιδιά που έχουν δυσκολίες µε τις οικογένειες ή τους 

φίλους τους, για γονείς που θέλουν να µοιραστούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους 

µε έναν ειδικό ώστε να χειρισθούν καλύτερα τα µελλοντικά προβλήµατα που ίσως 

προκύψουν και για επαγγελµατίες που θέλουν να βοηθήσουν µε την εµπειρία τους. 

Έχει ακόµη δηµιουργήσει 3 σπίτια, τα οποία προσφέρουν φιλοξενία σε παιδιά που 

κινδυνεύουν. Ειδικότερα, έχει δηµιουργήσει ένα σπίτι για παιδιά κάτω των 12 ετών, 

ένα σπίτι για παιδιά και εφήβους από 12 έως 18 ετών και ένα σπίτι για την 

προσωρινή στέγαση των παιδιών που περιµένουν απόφαση του πληρεξούσιου της 
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περιοχής. Όλα τα σπίτια, που επανδρώνονται µε κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, δασκάλους και εθελοντές επί µονίµου βάσεως, 

και βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας.  

Το σπίτι για τα παιδιά κάτω των 12, στο Περιστέρι, είναι ένα τριώροφο κτίριο, 

που διαθέτει, εκτός από δωµάτια, και που στο καθένα µένουν δύο παιδιά, υπάρχει 

και η τραπεζαρία, το δωµάτιο παιχνιδιού και δηµιουργικής εργασίας. Το σπίτι αυτό 

επανδρώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, δασκάλους και 

πολλούς εθελοντές, µέλη της ένωσης, οποιασδήποτε ηλικίας, έφηβοι και 

ενήλικοι. Το σπίτι για παιδιά από 12 έως 18 ετών που βρίσκεται στη Νίκαια, είναι 

ένα πενταόροφο κτίριο και εκτός από τα κύρια µέρη του, τις µονές κρεβατοκάµαρες 

µία για κάθε έφηβο, διαθέτει τραπεζαρία και δωµάτια µελέτης, ενώ επίσης στεγάζει 

τα γραφεία των κοινωνικών οργανισµών, ένα κέντρο για την ψυχολογική στήριξη 

των παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και ιατρικές υπηρεσίες για προληπτικές 

θεραπευτικές αγωγές. Το Ινστιτούτο «Χαµόγελο του Παιδιού» προσπαθεί να 

δηµιουργήσει εξοχικά σπιτάκια, όπως αυτό που είναι στο Μαρούσι, όπου τα 

παιδιά θα έµεναν σαν να ήταν µε θετές οικογένειες · σε αυτό διαµένουν 6 παιδιά 

υπό τη συνεχή προσοχή και επίβλεψη µιας εθελοντικής "µητέρας" και ενός 

κοινωνικού λειτουργού που είναι πάντα σε επαφή µαζί τους (πληροφορίες από τη 

συνέντευξη και το ενηµερωτικό φυλλάδιο).  

Τα παιδιά τοποθετούνται σε σπίτια µετά την απόφαση του πληρεξούσιου της 

περιοχής καθώς επίσης και τα παιδιά που οι γονείς τους δεν µπορούν να τους 

παρέχουν ένα κατάλληλο σπίτι ή όταν τα παιδιά θα βρίσκονται σε µεγάλο κίνδυνο για 

κακοποίηση από τους ίδιους τους γονείς τους. Τα ιδρύµατα έχουν δηµιουργήσει ¨Τη 

τράπεζα του αποθέµατος¨ όπου οι γονείς µπορούν να έχουν ένα σπίτι µε φαγητό , 

ρούχα , παιχνίδια και οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί. Τα ιδρύµατα παρέχουν επίσης 

και θεραπευτική φροντίδα στα παιδιά που τη χρειάζονται σε 24ωρη βάση και 

συνεργασία µε τα νοσοκοµεία. Παρέχουν επίσης και εργασία στα παιδί που 

βρίσκονται στους δρόµους και ενηµερώνουν τα ¨παιδιά των φαναριών¨ για τις 

ευκαιρίες που µπορούν να έχουν για µια καλύτερη ζωή. 

Υπάρχει επίσης µια υπηρεσία εντός του ιδρύµατος που συνεργάζεται µε τον 

πληρεξούσιο της περιοχής, την αστυνοµία ασφαλείας εφήβων, το Υπουργείο 
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Κοινωνικής Τάξης, την INTERPOL, επιστήµονες και διάφοροι άλλοι ειδικοί 

προσπαθώντας να βρουν το παιδί που έχει χαθεί. 

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της σεξουαλικής κακοποίησης των 

παιδιών στην Ελλάδα, στα δωµάτια του Ιδρύµατος «το Χαµόγελου του Παιδιού» 

λειτουργούν τηλεφωνικές γραµµές για την άµεση επικοινωνία µε παιδιά που ψάχνουν 

οποιουδήποτε είδους βοήθειας. Οι γραµµές αυτές επικοινωνίας λειτουργούν σε 

Αθήνα, Πύργο και Θεσσαλονίκη, 24 ώρες 7 µέρες την εβδοµάδα και επανδρώνουν 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές.  

Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις που καταγράφονται µέχρι αυτή τη 

στιγµή, από ανθρώπους που εργάζονται στη γραµµή άµεσης επικοινωνία, 

αφορούσαν σωµατική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, παραµέληση 

παιδιού, εκµετάλλευση παιδιού στην εργασία, και κακοποίηση παιδιού ενώ 

βρισκόταν σε κάποιο νοσοκοµείο. Άλλες καταγγελίες πάλι αφορούσαν δασκάλους 

ενάντια που έχουν φερθεί απρεπώς προς τους µαθητές τους (ενηµερωτικό φυλλάδιο).  

Εκτός των προσπαθειών του ιδρύµατος να ευαισθητοποιήσει και να 

ενηµερώσει το κοινό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, οργανώνει 

ακόµη και διασκέψεις και συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή επιστηµόνων και ειδικών 

που ανήκουν σε διάφορες οργανώσεις. Το έργο τους δηµοσιεύεται και προάγεται 

στις αντίστοιχες κυβερνητικές αρχές και χρησιµοποιείται ως βάση για τις νέες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το Ινστιτούτο για την καταπολέµηση των 

προβλήµατα των παιδιών. "Το Χαµόγελο του Παιδιού" οργάνωσε ήδη µια 

συνεδρίαση, το 1997, για τα παιδιά που δουλεύουν στους δρόµους, η οποία 

οδήγησε στην πρόταση για λήψη δραστικών µέτρων ενάντια στην παιδική εργασία 

και την επιστροφή πολλών παιδιών από την Αλβανία που έπεσαν θύµατα 

εκµετάλλευσης "της µαφίας" πίσω στην πατρίδα τους. Τα παιδιά αυτά, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, τα οποία βρίσκονται παράνοµα στη χώρα µας, δεν 

µπορούν να προσεγγισθούν µέσω των κοινωνικών φορέων, επειδή ακριβώς τα παιδιά 

αυτά δεν στρέφονται σε αυτούς για βοήθεια. Μπορούν µόνο να προσεγγισθούν στις 

περιοχές όπου "εργάζονται" και µε φιλική συζήτηση ή παιχνιδιών .  

Το έργο του Ιδρύµατος δεν τελειώνει ποτέ και ήδη έχει διαµορφώσει αρκετά 

σχέδια για το µέλλον. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο Ινστιτούτο στοχεύουν στη 

δηµιουργία περισσότερων σπιτιών για τα παιδιά, όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και σε 
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άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, περισσότερων συµβουλευτικών κέντρων, όπου 

τα παιδιά και οι γονείς θα µπορούν να βρουν λύσεις στα προβλήµατά τους. Η κύρια 

επιθυµία τους είναι να δηµιουργήσουν σπίτια προσωρινής στέγασης των παιδιών 

όλων των ηλικιών, τα οποία είναι σε αναµονή της έκδοσης απόφασης του 

πληρεξούσιου δικηγόρου της περιοχής. Αυτό θα ήταν µια πολύ καλύτερη λύση 

από ότι να εισάγεται το παιδί σε ένα "Ινστιτούτο" εντελώς ακατάλληλο για την 

περίπτωση του. Επιπλέον, στα σπίτια αυτά τα παιδιά µαθαίνουν να ενεργούν σαν 

µέλη µιας οικογένειας, αναλαµβάνοντας ευθύνες απολαµβάνοντας παράλληλα την 

ελευθερία τους. Καθώς η Ελλάδα αποτελείται από πολλά νησιά και περιβάλλεται 

κυρίως από θάλασσα, "το Χαµόγελο του Παιδιού" έχει στην υπηρεσία του το 

πλοίο "Ιπποκράτης", προσφορά του Υπουργείου Αιγαίου, και το οποίο πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί ως προσωρινό σπίτι για τα παιδιά, µια κινητή ιατρική κλινική 

που ενθουσιάζει τα µικρά παιδιά και τα κάνει να θέλουν να γίνουν µέλη του 

ιδρύµατος. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθιστά δύσκολο το έργο των 

κοινωνικών φορέων να έχουν άµεση επαφή µε κάθε παιδί χωριστά, σε κάθε γωνιά της 

χώρας. Εποµένως, στοχεύουν στην εύρεση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναµικού 

που θα είναι πρόθυµοι να ξεκινήσουν ένα νέο παράρτηµα για το "Χαµόγελο του 

Παιδιού" σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας (ενηµερωτικό τεύχος από "Το 

Χαµόγελο του Παιδιού").  

Ένα τρίτο, µη κυβερνητικό ίδρυµα είναι το Pro-Europa και το Πρόγραµµα 

«Αγαπώ τα Παιδιά», το οποίο εργάζονται υπό την επίβλεψη του Αρχιεπισκόπου της 

Εκκλησίας της Ελλάδας, πατήρ Χριστόδουλο και εφαρµόζεται σε συνεργασία µε 

την Εκκλησία της Ελλάδας. Η Pro-Europa είναι µια πανευρωπαϊκή ένωση υπέρ της 

ενότητας και της µοναδικότητας του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Αναλαµβάνει 

πολιτιστικά προγράµµατα, προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και προασπίζεται 

θερµά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της Pro-Europa, 

λειτουργεί το πρόγραµµα «Αγαπώ τα Παιδιά», το οποίο στοχεύει στη σωτηρία των 

παιδιών που δουλεύουν στο δρόµο, εκείνων που εκπορνεύονται, στοχεύει επίσης να 

βοηθήσει παιδιά που έχουν κακοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς επίσης να 

βοηθήσει και οικογένειες που αντιµετωπίζουν οποιαδήποτε είδους προβλήµατα. 

Η κύρια πρόθεση της Pro-Europa είναι να προσφέρει στα παιδιά την αγάπη και 

φροντίδα που έχουν ανάγκη και να βοηθήσει τις οικογένειες τους να ξεπεράσουν τις 
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δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Στοχεύει ακόµη να προσφέρει βοήθεια σε όλα τα 

παιδιά και εφήβους που ζουν στην Ελλάδα, νόµιµα ή παράνοµα, ασχέτως από την 

ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους. Η Pro-Europa ως µη 

κυβερνητικό Ινστιτούτο χρηµατοδοτείται κυρίως από µεγάλες επιχειρήσεις, όπως 

τράπεζες και την Εκκλησία της Ελλάδας, και η οποία ευθύνεται για τη λειτουργία 

της. Το πρόγραµµα ‘Αγαπώ τα Παιδιά» λειτουργεί κυρίως ως συµβουλευτικό 

κέντρο για παιδιά ή εφήβους που είναι σε κίνδυνο και για γονείς που χρειάζονται την 

βοήθεια ενός επαγγελµατία, προκειµένου να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους 

προβλήµατά ή τα προβλήµατα της σχέσης τους µε τα παιδιά τους.  

Λειτουργεί σε ενορίες της Αθήνας και στηρίζεται στη θέληση και επιθυµία του 

ιερέα να φτάσει στις ρίζες των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά της 

ενορίας του, είτε τα προβλήµατα αυτά αφορούν τη φτώχια, την έλλειψη τροφής ή 

ρουχισµού, και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξης ή ακόµα και µια προσωρινή 

στέγη.  

Η Pro-Europa και το Πρόγραµµα της «Αγαπώ τα Παιδιά» έχουν στρέψει την 

προσοχή τους στις κοινωνικά αποκλεισµένες περιοχές της Αθήνας όπως ο υπόγειος 

σταθµός στο Θησείο, ο Κολωνός και Ακαδηµία Πλάτωνος, φτωχές περιοχές όπου 

ζουν ή εργάζονται πολλοί µετανάστες. Έχουν επιχειρήσει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά 

αυτά προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµαλή ένταξη τους στην κοινωνία και να 

παραµείνουν ασφαλή. Μια άλλη µέθοδο που εφαρµόζει το Πρόγραµµα «Αγαπώ τα 

Παιδιά» είναι η λειτουργία µια γραµµής άµεσης επικοινωνίας (hotline), που 

επανδρώνεται µε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους που 

απαντούν στα τηλεφωνήµατα και προσπαθούν να βοηθήσουν τα πρόσωπα στην 

άλλη άκρη της γραµµής.  

Μελετούν την υπόθεση µε σκοπό να ενεργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα, 

συµβουλεύουν ή παρέχουν άµεση βοήθεια στα άτοµα που έχουν ανάγκη. Τα 

περισσότερα από τα τηλεφωνήµατα της γραµµής άµεσης επικοινωνίας γίνονται 

από παιδιά και εφήβους που έχουν φύγει από τα σπίτια τους, είτε γιατί 

κακοποιούνταν σωµατικά ή σεξουαλικά, ή τα κακοµεταχειρίζονταν οι γονείς τους 

που νιώθουν πως δεν µπορούν να συµµορφώσουν τα παιδιά τους και αναζητούν 

επαγγελµατική βοήθεια από πολίτες που θέλουν να ενηµερώσουν το κέντρο για τα 

κακοποιηµένα ή παραµεληµένα παιδιά, από ιερείς ή την αστυνοµία που ζητούν από 
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το κέντρο για παρέµβει στις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, καθώς τα παιδιά 

τους κινδυνεύουν.  

Το κέντρο έχει επίσης µια κινητή µονάδα γιατί η άµεση παρέµβαση απαιτείται 

ανά πάσα στιγµή οπουδήποτε. Η κινητή µονάδα ασχολείται µε παιδιά που ζουν και 

δουλεύουν στους δρόµους, λειτουργεί σε συνεργασία µε κοινωνικές υπηρεσίες, 

άλλους φορείς προστασίας παιδιών και µε τις εκκλησίες από διάφορες κοινότητες. 

Επισκέπτεται επίσης τις οικογένειες των παιδιών που έχουν καταγγείλει την 

κακοποίησή τους και συζητούν µε αυτές προκειµένου να βρεθεί ένας τρόπος να 

λυθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κάθε οικογένεια.  

Είναι το πρώτο µέσο, που ερευνά την κατάσταση και συνδέει την οικογένεια µε 

το κέντρο για την ψυχο-κοινωνική στήριξή της, προκειµένου να βρεθεί ένας τρόπος 

θεραπείας για όλα τα µέλη της οικογένειας. Αυτό όµως µου ακούγεται σχεδόν 

ακατόρθωτο και νοµίζω πως οι οικογένειες αυτές χρειάζονται κάτι παραπάνω από 

ψυχο-κοινωνική στήριξη, και σ’ αυτό συντελούν πολλοί παράγοντες. Κάθε µέλος της 

οικογένειας δεν χρειάζεται το ίδιο είδος θεραπείας και όλοι οι ειδικοί δεν είναι το 

ίδιο κατάλληλοι για όλα τα µέλη της οικογένειας. Όπως παρουσιάζεται από την 

εργασία του Προγράµµατος, το πρόβληµα της κακοποίησης των παιδιών δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις προτεραιότητές του και φαίνεται πως το ερευνά µόνο 

επειδή παρουσιάζεται στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτική ηµερήσια διάταξη της 

ελληνικής κοινωνίας για την ώρα. Η φτώχια και η έλλειψη εκπαίδευσης προκαλούν 

όλα τα προβλήµατα των παιδιών και εάν καταφέρουµε να βρούµε έναν τρόπο να 

φροντίσουµε τα παιδιά αυτά, οποιοδήποτε πρόβληµα τουλάχιστον θα ελαττωθεί 

αν δεν εξαφανιστεί ολοσχερώς. 

Όπως ανακάλυψα µέσα από τη σύντοµη έρευνα µου στα ιδρύµατα παιδικής 

προστασίας στην Ελλάδα ακόµη δεν έχει ιδρυθεί κανένα πρακτορείο που να 

ειδικεύεται στην παροχή βοήθειας σε κακοποιηµένα παιδιά και ιδιαίτερα σε εκείνα 

που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αποτελεί ένα 

κοµµάτι µόνο, στις περισσότερες περιπτώσεις ένα πολύ µικρό κοµµάτι, ολόκληρου 

του έργου. Το έργο τους χωρίζεται στον καθησυχασµό, την προστασία και την 

προώθηση των δικαιωµάτων και συµφερόντων των παιδιών και εφήβων που ζουν στην 

Ελλάδα, ασχέτως από την εθνικότητά τους. Παρέχουν οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια 

και στήριξη είτε αυτή είναι οικονοµική, φυσική, ψυχολογική ή ηθική, σε φτωχά ή 
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ανάπηρα παιδιά, ή σε παιδιά που ανήκουν σε θρησκευτικές ή εθνικές µειονότητες. 

Στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευµατικού επιπέδου και 

στη βελτίωση των συνθηκών ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, κύρια πρόθεσή 

τους είναι να ενηµερώνουν το κοινό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά.  

Οι Οργανισµοί που υπάρχουν προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα 

παρέχοντας κυρίως στήριξη σε θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης µε ένα 

τηλεφώνηµα. Παρόλο που είναι µια καλή αρχή, δεν είναι αρκετή. Οι πολιτεία θα 

πρέπει να λάβει δραστικότερα µέτρα για τη λύση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά. Πώς µπορεί να επιτευχθεί αυτό; Κατά την άποψη µου, 

πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά την έκταση του κοινωνικού αυτού φαινοµένου και να 

σταµατήσουµε την αποσιώπηση των περιστατικών, τα οποία µπορούν να 

παρουσιάζονται από ένα συµβουλευτικό πρόγραµµα στις οθόνες των τηλεοράσεων 

µας.  

 

 

Συµπεράσµατα 

Μία από τις σηµαντικότερες δυσχέρειες, αναφορικά µε την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας στο πλαίσιο της οικογένειας, είναι το 

λεγόµενο «πέπλο σιωπής» που καλύπτει ανάλογα περιστατικά. Οι περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται και βλέπουν το φως της δηµοσιότητας 

αποτελούν µόνο την κορυφή ενός παγόβουνου.  

Όσο και αν γίνονται προσπάθειες να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι 

γυναίκες-θύµατα και τα παιδιά- θύµατα κακοποίησης να µπορούν εύκολα να 

µιλήσουν για το πρόβληµά τους, τα άτοµα αυτά αδυνατούν να σπάσουν τη σιωπή 

τους και να προχωρήσουν στην καταγγελία του δράστη.  

Οι γυναίκες που βιώνουν καθηµερινή βία από το σύζυγο ή το σύντροφό τους, 

τείνουν να αρνούνται την κατάσταση, άλλοτε γιατί ειλικρινά πιστεύουν ότι τα 

πράγµατα θα βελτιωθούν και άλλοτε από ντροπή, ενοχή και φόβο. Ειδικά ο φόβος 

ότι µπορεί να χάσουν τα παιδιά τους, τις απωθεί να αντιδράσουν και τις κάνει να 

αποκρύπτουν το πρόβληµά τους. Η κατάσταση εµπλέκεται και από άλλους 

παράγοντες όπως είναι η επιθυµία να προστατέψουν το σπίτι ή τα παιδιά, ή η αγάπη 
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για έναν σύντροφο για τον οποίο εφευρίσκουν δικαιολογίες. Η οικονοµική εξάρτηση 

και ο φόβος απώλειας των παιδιών είναι υπαρκτοί αλλά όχι οι κύριοι παράγοντες που 

οδηγούν στη µη παραδοχή της συζυγικής βίας. Άλλωστε, και οικονοµικά 

ανεξάρτητες γυναίκες υποµένουν συζυγική βία. Τα παιδιά από την άλλη φοβούνται ή 

ακόµα και ντρέπονται να αναφέρουν την κατάσταση που βιώνουν, αλλά ακόµα και 

όταν το κάνουν αντιµετωπίζονται από τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι 

βρίσκονται εκεί για να τους προστατέψουν, µε δυσπιστία και κάποιες φορές και µε 

αναιτιολόγητη έχθρα.  

Οι κυριότεροι λόγοι αποτροπής της κακοποιηµένης γυναίκας να καταγγείλει το 

δράστη και να δηµοσιοποιήσει το πρόβληµά της συνοψίζονται στους ακόλουθους: η 

χρόνια κακοποίηση, µε τις επακόλουθες διαταραχές µετατραυµετικού στρες για το 

θύµα, καταρρακώνουν την ψυχολογική του κατάσταση και το καθιστούν αδύναµο να 

δραστηριοποιηθεί και να φροντίσει για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ζωής του.  

Ο φόβος και η καθηµερινή τροµοκρατία που βιώνει το θύµα κακοποίησης, 

λειτουργούν αποτρεπτικά στην καταγγελία του δράστη, καθώς µετά την καταγγελία, 

ο δράστης µπορεί να εξαγριωθεί περισσότερο, συνεπώς το θύµα διατρέχει 

µεγαλύτερο κίνδυνο. 

Η έλλειψη υποστηρικτικών δοµών ενηµέρωσης και υποστήριξης του θύµατος 

κακοποίησης, ή απλά η άγνοια του θύµατος για τις ενέργειες που µπορεί να προβεί 

και τα δικαιώµατά που µπορεί να ασκήσει, είναι ακόµα ένας λόγος αποτροπής της 

γυναίκας να καταγγείλει την κακοποίηση. 

Τέλος, η αρνητική εµπειρία και ο στιγµατισµός που µπορεί να είχε βιώσει το 

κακοποιηµένο άτοµο από προηγούµενη επαφή του µε εµπλεκόµενους φορείς στην 

ενδοοικογενειακή βία (αστυνοµία, εισαγγελία, ιατρικό σύστηµα και άλλες 

υποστηρικτικές δοµές) ενδέχεται να λειτουργεί αποτρεπτικά στην απόφασή του να 

προχωρήσει σε καταγγελία του δράστη.  

Η επανειληµµένη θυµατοποίηση του ατόµου µέσα στο χώρο της οικογένειας 

αποτελεί ένα τεράστιο θέµα. Η αντίληψη, ότι οι ίδιες οι γυναίκες που βιώνουν 

κακοποίηση στη σχέση ή το γάµο τους, ευθύνονται για την κακοποίησή τους, είναι 

αρκετά διαδεδοµένη, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εµπλεκόµενους µε το θέµα 

επαγγελµατίες. Πολλές φορές όταν οι γυναίκες που βιώνουν βία µέσα στην οικογένεια 

σπάνε τη σιωπή τους, απευθύνονται για βοήθεια και προχωρούν σε διεκδικητικές 
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πράξεις ισοτιµίας ή καταγγελίες, όχι µόνο δε βρίσκουν την απαιτούµενη 

συµπαράσταση και δικαίωση, αλλά, αντίθετα καθοδηγούνται στην υποταγή, και 

διάµεσου των καθιερωµένων σχηµάτων ανισότητας και ταµπού, επιχειρείται η 

αυτοενοχοποίησή τους. Θεωρείται ότι η ίδια η κακοποιηµένη γυναίκα ευθύνεται και 

για τη µετέπειτα κακοποίηση του παιδιού της από τον σύζυγο ή τον σύντροφο της. 

∆εν αποδέχεται ότι κακοποιείται η ίδια, και θεωρεί απίθανο το ότι µπορεί να 

κακοποιείται και το παιδί της. 

 Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, τόσο από κυβερνητικούς όσο και από µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς, εξακολουθεί να υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση και 

εκπαίδευση σε άτοµα που στελεχώνουν υπηρεσίες και έρχονται σε άµεση και πρώτη 

επαφή µε τέτοια περιστατικά (αστυνοµικοί, νοσηλευτές, ιατροί).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πρώτος επίσηµος φορέας που απευθύνεται µια 

κακοποιηµένη γυναίκα ή ένα κακοποιηµένο παιδί, έπειτα από κάποιο σοβαρό 

επεισόδιο σωµατικής βίας, είναι τα επείγοντα περιστατικά των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων, δηλαδή το ιατρικό σύστηµα. Σε αυτό το στάδιο συναντάµε αρκετά 

προβλήµατα ως προς την αντιµετώπιση του κακοποιηµένου θύµατος, µα και του 

φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα. Καταρχάς, ο τρόπος µε τον 

οποίο προκλήθηκε το τραύµα δεν λαµβάνεται υπόψη, συνεπώς, το πρόβληµα του 

θύµατος, που είναι πρωταρχικώς η βία, δεν εντοπίζεται και δεν καταγράφεται από το 

ιατρικό προσωπικό. Έτσι, το θύµα επιστρέφει ξανά και ξανά στην αίθουσα των 

επειγόντων περιστατικών, χωρίς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να 

αναγνωρίζει το πρόβληµα της κακοποίησης, ούτως ώστε να ενεργήσει ανάλογα. 

Ακόµη όµως και αν εντοπίζεται το πρόβληµα, είτε λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης, είτε 

λόγω αδιαφορίας, του προσωπικού, επιχειρείται η ελαχιστοποίησή του. Συχνά δε, η 

γυναίκα-θύµα κακοποίησης έρχεται αντιµέτωπη µε προκαταλήψεις και µύθους που 

προσδίδουν σε αυτή την ευθύνη για τη βίαιη συµπεριφορά του δράστη.  

Όσον αφορά στο σύστηµα του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου, η κατάσταση δεν 

διαφοροποιείται. Η αντίληψη ότι η κακοποίηση είναι ένα οικογενειακό πρόβληµα, 

µια υπόθεση ιδιωτική, που πρέπει να ρυθµίζεται στους µέσα στους κόλπους της 

οικογένειας ή της σχέσης, χωρίς την παρέµβαση νοµικών µηχανισµών ή άλλων 

φορέων, δυστυχώς, είναι διαδεδοµένη ακόµα και στους κύκλους του επίσηµου 

κοινωνικού ελέγχου και πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά στην απόφαση του 
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θύµατος για καταγγελία του δράστη κακοποίησης. Επιπρόσθετα, η έλλειψη 

ενηµέρωσης και ευαισθησίας των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών, οδηγεί στην 

αναποτελεσµατική αντιµετώπιση του περιστατικού κακοποίησης. Το θύµα, σπανίως 

ενηµερώνεται για τα δικαιώµατα που ο νόµος του παρέχει, ή παραπέµπεται σε 

εξειδικευµένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των θυµάτων κακοποίησης.  

Επιπλέον, µιλώντας για τα ελληνικά δεδοµένα, τα κέντρα υποδοχής και 

φιλοξενίας που λειτουργούν στη χώρα µας, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. Λειτουργικά προβλήµατα, όπως η έλλειψη 

προσωπικού, το ωράριο λειτουργίας, οι περιορισµένες θέσεις στους ξενώνες και η 

γραφειοκρατική διαδικασία εισαγωγής στους ξενώνες, καθιστούν την άµεση 

αντιµετώπιση ενός σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας ιδιαίτερα δύσκολη 

και, παράλληλα, λειτουργούν αποτρεπτικά στην απόφαση του θύµατος να αντιδράση 

και να προσπαθήσει να αποµακρυνθεί από την κακοποιητική σχέση. Οι κοινωνικοί 

φορείς έρχονται σε αδιέξοδο λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων για τη θεραπεία 

και την προστασία και ακόµα κι αν θέλουν να βοηθήσουν, δεν µπορούν, λόγω των 

ανεπαρκειών αυτών. Τέλος, καθώς, τα θύµατα φοβούνται ότι θα τεθούν υπό κρίση ή 

ότι θα αναγκαστούν να παραδεχθούν ότι απέτυχαν, δεν εµπιστεύονται τους 

επαγγελµατίες των κοινωνικών υπηρεσιών, πράγµα που συνιστά ένα, επίσης, µεγάλο 

εµπόδιο στην αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Οι κοινωνικοί φορείς και οι 

οργανώσεις που υπάρχουν βρίσκονται στις µεγάλες µόνο πόλεις της χώρας και δεν 

είναι τόσες όσες θα έπρεπε να ήταν, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε 

παιδιού στη χώρα και ειδικότερα επειδή στους περισσότερους από αυτούς δεν 

απασχολούνται εξειδικευµένοι στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών υπάλληλοι 

(Καρράς, 2000 που αναφέρεται στο Σιδέρης, 2000., σελ. 235-236).  

«Στην Ελλάδα υπάρχει ένας Κοινωνικός Λειτουργός για κάθε 70.000 κατοίκους, ενώ 

στο εξωτερικό η αναλογία είναι 1: 2.500. Και ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, πολλές 

υποθέσεις δεν φτάνουν στα αρµόδια πρακτορεία και παρουσιάζονται κυρίως στα Μ.Μ.Ε.» 

(Βεζυράκης, ∆., Πρόεδρος της Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος, 

Εφηµερίδα ‘Αδέσµευτος Τύπος’, 30.09.99).  

Όσον αφορά την παιδική κακοποίηση το σχολείο το οποίο βρίσκεται σε άµεση 

συνάρτηση, αλληλενέργεια και αλληλεπίδραση µε τον ισχυρό κοινωνικό θεσµό της 

οικογένειας θα µπορούσε να παίξει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. Αυτό εκτός από τη 
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µετάδοση επιλεγµένων γνώσεων, συγκεκριµένης παιδείας (κουλτούρας), ορισµένης 

γλώσσας, µεταδίδει παράλληλα στους µαθητές του αρχές και αξίες κοινωνικές και 

πολιτικές καθώς και ηθικές και αισθητικές που είναι κυρίαρχες στη σύγχρονη 

κοινωνική πραγµατικότητα. Εάν το σχολείο, ως θεσµός του κράτους, ενδιαφέρεται να 

παραγάγει υποταγµένους πολίτες, ο δάσκαλος µπορεί ωστόσο να προαγάγει το 

κριτικό πνεύµα και την προσωπική αξιοπρέπεια των µαθητών του. Οι εκπαιδευτικοί 

ως επαγγελµατίες που έχουν άµεση επαφή µε το παιδί έρχονται θέλοντας και µη 

καθηµερινά αντιµέτωποι µε όλα τα κοινωνικά προβλήµατα που αφορούν την παιδική 

ηλικία, τα οποία µπορούν να εξετάσουν µέσα από την παρατήρηση του παιδιού, µε 

την επαφή τους µε τους γονείς και ως ένα βαθµό, είναι εποµένως σε θέση να 

γνωρίζουν την κατάσταση που βιώνει το κάθε παιδί µέσα στην οικογένεια. Όλα αυτά 

πρέπει να τα παίρνει υπόψη του κάθε ευαισθητοποιηµένος εκπαιδευτικός, να µη 

σπεύδει στην εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά τη διάγνωση του προβλήµατος 

και να µην αρκείται µόνο στα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς του τυπικού θύµατος, 

του δράστη, της οικογένειας. Ας µην ξεχνούµε ότι δεν είµαστε ειδικοί και έχουµε 

πάντα τη δυνατότητα να απευθυνθούµε σε κάποιον ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Εποµένως 

το σχολείο µε τους λειτουργούς του ως φορέας προστασίας των δικαιωµάτων των 

παιδιών µπορεί να συντελέσει στη διάγνωση αλλά κυρίως στην πρόληψη του 

προβλήµατος, η πρόσφατη αποκάλυψη του οποίου συνδέεται µε µια σταδιακή 

αλλαγή των κοινωνικών στάσεων προς τη σεξουαλικότητα. Μια ρεαλιστική 

αντιµετώπιση συνίσταται αρχικά στην κατανόηση ότι οι σύγχρονες σεξουαλικές 

πρακτικές µεταβάλλονται µέσα στο χρόνο, ό,τι ίσχυε 20 χρόνια πριν µπορεί να µην 

ισχύει σήµερα.  

Αυτό που κυρίως όµως απαιτείται είναι ο ανασχηµατισµός της υπάρχουσας 

νοµοθεσίας για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών, η διαµόρφωση 

αυστηρότερων νόµων ενάντια στους δράστες και η καθιέρωση συµβουλευτικών 

κέντρων και ειδικών τµηµάτων στα νοσοκοµεία για την θεραπεία των ανήλικων 

θυµάτων σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και των παραβατών προκειµένου να 

αποφευχθεί µελλοντική παραβίαση.  

Στον τοµέα του εγκληµατικού κώδικα, οι νέες αλλαγές πρέπει να γίνουν, 

δεδοµένου ότι τώρα έχει πολλές ανεπάρκειες. Υπάρχουν ακόµα ανεπαρκείς νόµοι και 

διαστήµατα στους νόµους που πρέπει να αλλάξουν. Τα οικογενειακά δικαστήρια 
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πρέπει να προκληθούν στο ελληνικό νοµικό σύστηµα. Η αστυνοµία αν και µπορεί να 

καταβάλει µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να καταπολεµηθεί η σεξουαλική 

κακοποίηση παιδιών πρέπει να επανδρωθεί µε τα ειδικευµένα πρόσωπα που 

µπορούν πραγµατικά να προστατεύσουν το παιδί ή το ανήλικο θύµα που 

εµφανίζεται, οµολογεί τη θυµατοποίηση του και ζητά τη βοήθεια των αρχών. 

Προκειµένου να µειώσουµε και να εξαφανίσουµε βαθµιαία κοινωνικά 

φαινόµενα όπως η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών όχι µόνο πρέπει να 

κάνουµε όλα τα ανωτέρω, αλλά και πολλά περισσότερα ακόµα. 

Η παραπάνω συνοπτική αναφορά, δεν αποσκοπεί στην αφοριστική προσέγγιση 

του τρόπου αντιµετώπισης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. Κάθε άλλο, τα 

τελευταία χρόνια, γίνονται αξιόλογες προσπάθειες, τόσο από µέρους της πολιτείας, 

όσο και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην εκπαίδευση, ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση, τόσο του ευρύτερου πληθυσµού, όσο και των εµπλεκόµενων 

επαγγελµατιών µε το φαινόµενο της κακοποίησης. Αναµφίβολα, τα πράγµατα από 

παλαιότερα έχουν βελτιωθεί και µε την πάροδο του χρόνου προσδοκώ πως θα 

βελτιωθούν περισσότερο.  

Κύριο θέµα αυτής της εργασίας, συνιστά η σχέση του σκοτεινού αριθµού της 

ενδοοικογενειακής βίας µε την πολλαπλή θυµατοποίηση που υποβάλλεται η 

κακοποιηµένη γυναίκα και παιδί. Μέσω της προβληµατικής αντιµετώπισης του 

θύµατος κακοποίησης από τους εµπλεκόµενους φορείς, διαφαίνεται η σταδιακή και 

επανειληµµένη θυµατοποίηση της κακοποιηµένης γυναίκας ή του κακοποιηµένου 

παιδιού και γίνονται αντιληπτοί κάποιοι από τους λόγους που εγκλωβίζουν τη γυναίκα 

στην κακοποιητική σχέση και την κάνουν να διαφυλάσσει την κατάσταση 

 

 

∆ράσεις και πολιτικές για την πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας 

Για πολλούς αιώνες, η βία στο πλαίσιο της οικογένειας, ήταν ταµπού. Κανείς δεν 

µιλούσε γι’ αυτήν, κανείς δεν παραδεχόταν ότι υπάρχει, κανείς δεν προσπαθούσε να 

την αποτρέψει. Ωστόσο, σήµερα, χάρη στις δραστηριότητες των οργανώσεων των 

γυναικών και των επακόλουθων εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, το θέµα 

έχει δηµοσιοποιηθεί περισσότερο. Πλέον, το φαινόµενο της βίας κατά των γυναικών, 
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των ανηλίκων και ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής βίας, απασχολεί έντονα τη διεθνή 

κοινότητα. Από τη δεκαετία του 1980 ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, το 

Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης δηµόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς, ενέτειναν τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους για τα θύµατα της 

οικογενειακής βίας. Μιας βίας συχνά αθέατης, επαναλαµβανόµενης και επίµονης.  

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Προτάσεις για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας 

Η διατύπωση προτάσεων αναφορικά µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της ενδοοικογενειακής βίας, µε θύµατα γυναίκες αλλά και παιδιά, 

προϋποθέτει την ύπαρξη σχεδιασµού συγκεκριµένων πολιτικών και δράσεων, τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, απαιτείται η συνεργασία µεταξύ 

κυβερνητικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων και δοµών, µε απώτερο στόχο την 

ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για την, όσο το δυνατόν, αποτελεσµατικότερη και 

αµεσότερη αντιµετώπιση του φαινοµένου. Συγκεκριµένα, κρίνεται απαραίτητη µια 

πολυεπίπεδη και συστηµατική προσέγγιση του φαινοµένου σε τρία επίπεδα, την 

πρωτοβάθµια πρόληψη, την δευτεροβάθµια παρέµβαση και την τριτοβάθµια 

παρέµβαση. Η πρωτοβάθµια πρόληψη αφορά δράσεις που στόχο έχουν τον 

περιορισµό των αιτιών που προκαλούν άµεσα ή έµµεσα το πρόβληµα, η 

δευτεροβάθµια παρέµβαση σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα παρέµβασης τις 

Πολιτείας, και όχι µόνο, κατά τη διάρκεια περιστατικών κακοποίησης, ενώ η 

τριτοβάθµια παρέµβαση αφορά στις υποστηρικτικές δοµές στήριξης και παροχής 

υπηρεσιών στη γυναίκα ή το παιδί θύµα κακοποίησης.  

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην πρωτοβάθµια πρόληψη, θα πρέπει, καταρχάς, 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πολυπλοκότητα του φαινοµένου, αναφορικά µε τους 

παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εκδήλωσή του, και η επικινδυνότητα του 

φαινοµένου, αναφορικά µε τις συνέπειές του σε µίκρο και σε µάκρο-επίπεδο 

ανάλυσης. Οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαπαιδαγώγηση του κοινού, 
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µε βασικές αρχές την κατάρριψη του στερεότυπου της ανδρικής υπεροχής και 

κυριαρχίας στο πλαίσιο της οικογένειας και τη διακήρυξη της ισότητας των δύο 

φύλων σε όλους τους τοµείς. Επιπρόσθετα, η Πολιτεία µπορεί να παρέµβει στο 

συγκεκριµένο επίπεδο πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας θεσµοθετώντας νοµικό 

πλαίσιο για την αποτροπή ανάλογων συµπεριφορών. Τέλος, σηµαντικό ρόλο 

µπορούν να διαδραµατίσουν και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενηµερώνοντας και 

ευαισθητοποιώντας τον ευρύτερο πληθυσµό για την έκταση και τις συνέπειες του 

φαινοµένου, αλλά και προωθώντας την προοπτική της ισότητας των φύλων. 

Σε επίπεδο δευτεροβάθµιας παρέµβασης απαιτείται η άµεση και αποτελεσµατική 

παρέµβαση των αρχών στα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, καθώς επίσης και η 

ύπαρξη δοµών για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη γυναίκα και το παιδί 

θύµα κακοποίησης, όπως ιατρική περίθαλψη, νοµικές συµβουλές, ψυχοκοινωνική 

στήριξη και άµεση φιλοξενία αυτής και των παιδιών της. Βασικό συστατικό αυτού του 

επιπέδου παρέµβασης αποτελεί η ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου, που να δίνει τη 

δυνατότητα παρέµβασης, στις αρχές. Παράλληλα µε την ύπαρξη νοµοθετικού 

πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία, απαιτείται η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών (αστυνοµικοί, δικηγόροι, δικαστικοί, ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικοί, λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι), µε 

στόχο την καλύτερη αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας και των µορφών της, 

αλλά και την κατανόηση της ψυχοσύνθεσης της κακοποιηµένης γυναίκας. Η 

ανάπτυξη δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών (συµβουλευτικά κέντρα, καταφύγια, 

κέντρα ψυχοκοινωνικής στήριξης) και η σωστή λειτουργία τους, καθώς, και η 

συνεργασία αυτών µεταξύ τους, αλλά και µε τα αστυνοµικά τµήµατα, είναι 

καθοριστική στο στάδιο απεµπλοκής της κακοποιηµένης γυναίκας από το βασανιστή 

σύζυγο/σύντροφό της.  

Στο επίπεδο της τριτοβάθµιας παρέµβασης, η κακοποιηµένη γυναίκα έχει 

ανάγκη από ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που θα της προσφέρει την 

απαραίτητη ψυχική ηρεµία και υποστήριξη έως ότου πάρει η ίδια της αποφάσεις της. 

Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται τα καταφύγια, η νοσηλεία –εάν απαιτείται-, η 

ψυχοθεραπεία -τόσο της ίδιας της κακοποιηµένης γυναίκας, όσο και των παιδιών της, 

αν χρειάζεται-, η συµβουλευτική απασχόλησης, η παρέµβαση κοινωνικών λειτουργών 

(επιδόµατα πρόνοιας, παιδικοί σταθµοί, διευθέτηση γραφειοκρατικών θεµάτων, 
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κυρίως για αλλοδαπές, όπως άδεια παραµονής, πράσινη κάρτα, κ.λπ.). Στο σηµείο 

αυτό θα προτείναµε. 

Η προσπάθεια µελέτης του φαινοµένου της βίας στο πλαίσιο της οικογένειας, 

προκειµένου να σχεδιασθούν οι κατάλληλες πολιτικές και δράσεις πρόληψης και 

παρέµβασης, θα µπορούσε να ενισχυθεί από την διεξαγωγή ερευνών µε αντικείµενο 

µελέτης τους παράγοντες εκδήλωσης και ενίσχυσης του φαινοµένου, την έκταση του 

φαινοµένου, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και τις στάσεις του κοινωνικού συνόλου 

και των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών, την ψυχολογική κατάσταση των ίδιων των 

κακοποιηµένων γυναικών και τους λόγους παραµονής τους σε µια κακοποιητική 

σχέση. Στην καταγραφή και διερεύνηση του φαινοµένου θα µπορούσε να συµβάλει η 

ύπαρξη ενιαίου συστήµατος καταγραφής των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 

από τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς (αστυνοµία, νοσοκοµεία, συµβουλευτικά 

κέντα, καταφύγια), κάτι που, δυστυχώς, δεν συµβαίνει έως σήµερα.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

και της βίας κατά των συνοικούντων προσώπων, 
Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 
 
 Ως προς το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο 
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της ενδοικοικογενειακής βίας από την 

πλευρά του ποινικού δικαίου προτείνονται τα εξής: Οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες έχουν 
σχέση µε την ενδοοικογενειακή βία και φέρουν τον χαρακτήρα είτε της σεξουαλικής, είτε 
της σωµατικής, είτε της ψυχολογικής, είτε τέλος της λεκτικής βίας, δεν είναι σκόπιµο να 
αποτελέσουν ξεχωριστό κεφάλαιο στον Ποινικό Κώδικα ή να λάβουν τον χαρακτήρα του 
ιδιώνυµου εγκλήµατος, αλλά θα πρέπει να τροποποιούν, να συµπληρώνουν ή τέλος να 
βελτιώνουν τις υπάρχουσες σχετικές γενικές ποινικές διατάξεις.  

Σε σχέση µε την θέση ότι οι παραπάνω πράξεις δεν πρέπει να φέρουν τον χαρακτήρα 
του ιδιώνυµου εγκλήµατος, αλλά τον χαρακτήρα διακεκριµένων παραλλαγών στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, συνηγορούν τα παρακάτω: 

α) Οι παραλλαγές µπορούν να συγκροτήσουν ένα σύνθετο έγκληµα, ενώ το ιδιώνυµο δεν 
µπορεί. 
β) Σε περίπτωση καταργήσεως της διατάξεως που προβλέπει την παραλλαγή τιµωρείται η 
πράξη µε το βασικό έγκληµα. Ενώ σε περίπτωση καταργήσεως του ιδιώνυµου η πράξη µένει 
ατιµώρητη. 
γ) Το ιδιώνυµο έγκληµα δεν µπορεί να συνδεθεί µε το βασικό µε αποτέλεσµα να 
καταργείται το κατ’ εξακολούθηση έγκληµα (άρθρο 98ΠΚ) 
Ειδικότερα προτείνονται τα εξής. 
α. Προτείνεται η απάλειψη του όρου «εξώγαµη» από το άρθρο 336 παρ. 1 εδ. α’ Π.Κ., 
ούτως ώστε να είναι δυνατόν να τιµωρείται ο βιασµός και εντός γάµου. 
β. Προτείνεται η προσθήκη σχετικής παραγράφου ή σχετικού εδαφίου στο άρθρο 308 Π.Κ. 
("απλή σωµατική βλάβη") ως επιβαρυντική περίπτωση σε περιπτώσεις που δράστης και 
θύµα είναι σύζυγοι, ή η παραπάνω σωµατική βλάβη προκλήθηκε από γονείς προς τα παιδιά 
τους, έστω και αν αυτά είναι ενήλικα, ή όταν αυτή προκλήθηκε από τα παιδιά (ενήλικα) προς 
τους γονείς, ή τέλος όταν η σωµατική βία µε τις επακόλουθες βλάβες αφορά τους γονείς του 
άλλου συζύγου (πεθερός ή πεθερά) και στα αδέλφια του ενός ή του άλλου συζύγου, µε την 
προϋπόθεση όµως ότι υφίσταται συγκατοίκηση. 
γ. Προτείνεται η προσθήκη σχετικής παραγράφου ή σχετικού εδαφίου στο άρθρο 330 Π.Κ. 
("παράνοµη βία") στην οποία το στοιχείο της «απειλής» να εξοµοιώνεται µε την αντίστοιχη 
έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 336 παρ. 1 Π.Κ ("Βιασµός"), δηλαδή («…απειλή 
σπουδαίου και άµεσου κινδύνου») και κατ΄ επέκταση µε βαρύτερες κυρώσεις. Με άλλα λόγια 
δηλαδή η πλήρωση της ειδικής υποστάσεως της «παράνοµης βίας» σε περιπτώσεις που 
αφορά ενδοοικογενειακή βία και βία κατά συνοικούντων προσώπων να θεωρείται ως 
διακεκριµένη παραλλαγή µε τα ανάλογα κυρωτικά αποτελέσµατα. 
δ. Προτείνεται η εισαγωγή διακεκριµένης περίπτωσης στο άρθρο 232α ΠΚ, σύµφωνα µε την 
οποία θα τιµωρείται αυστηρότερα η µη συµµόρφωση του υπαιτίου σε προσωρινή διαταγή 
του δικαστηρίου που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 735 ΚΠολ∆ (βλ. παρακάτω παρ. 26), 
ειδικά για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων. 
ε. Η λεκτική βία δεν είναι αναγκαίο να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής ρύθµισης, γιατί 
καλύπτεται επαρκώς από τις κείµενες ποινικές διατάξεις περί προσβολών της τιµής (άρθρο 
361 επ. Π.Κ.) 
στ. Όπου προβλέπεται κάποιας µορφής αξιόποινη πράξη η οποία έχει το επιβαρυντικό 
στοιχείο ότι τελέστηκε σε πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων, θα πρέπει να διώκεται αυτεπάγγελτα και ουδέποτε κατ΄ έγκληση. Κατά συνέπεια 
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λοιπόν και η σχετική πράξη που πληροί την ειδική υπόσταση του άρθρου 308ΠΚ (Απλή 
Σωµατική Βλάβη) θα πρέπει να διώκεται αυτεπαγγέλτως. 
ζ. Υπό συζήτηση µπορεί, τέλος, να τεθεί και η δυνατότητα επιδίκασης ειδικών παρεπόµενων 
ποινών.  
Ως προς την δικονοµική αντιµετώπιση των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας η 
Οµάδα προτείνει να εισαχθεί ένα σύστηµα ποινικής διαµεσολάβησης µεταξύ των διαδίκων .  
Σύστηµα ποινικής διαµεσολάβησης δεν έχει προς το παρόν θεσπιστεί στη χώρα µας. 
Υπάρχει, εντούτοις, υποχρέωση συµµόρφωσης µε την Απόφαση – πλαίσιο του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων σε 
ποινικές διαδικασίες (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 82 της 
22.3.2001), το άρθρο 10 της οποίας επιβάλλει στα κράτη µέλη την προώθηση της 
διαµεσολάβησης σε ποινικές υποθέσεις το αργότερο µέχρι τις 22/3/2006. Εκτός από τη 
νοµική συµµόρφωση µε το κείµενο της Απόφασης, ένα άλλο πλεονέκτηµα µίας τέτοιας 
επιλογής είναι ότι δίνεται µία πρωτοποριακή λύση και καθίσταται πιο ήπιο το σύστηµα της 
ποινικής δικαιοσύνης για τη συγκεκριµένη κατηγορία εγκληµάτων, ώστε να έχει το θύµα το 
θάρρος να καταγγείλει την πράξη, µετέχοντας σε µία ενδιάµεση διαδικασία που σκοπό έχει 
να βοηθήσει τα δύο µέρη να συζητήσουν µε τη βοήθεια ενός αµερόληπτου τρίτου. 
Αφετηρία της διαδικασίας ποινικής διαµεσολάβησης θα είναι η έναρξη της προκαταρκτικής 
εξέτασης µετά από έγκληση του θύµατος ή από καταγγελία τρίτου. Στο πλαίσιο αυτής της 
προκαταρκτικής εξέτασης θα ορίζεται Εισαγγελέας ποινικής διαµεσολάβησης, ο οποίος θα 
είναι επιφορτισµένος µε ειδικές αρµοδιότητες από τον Κώδικα περί Οργανισµού 
∆ικαστηρίων, συνεπικουρούµενος από τις καθ’ ύλη αρµόδιες δοµές αρωγής. Συναφώς ο 
νόµος θα πρέπει να περιέχει τις εξής δικονοµικές ρυθµίσεις:  
Στα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, ο 
εισαγγελέας ποινικής διαµεσολάβησης ερευνά κατά την προκαταρκτική εξέταση την 
δυνατότητα ποινικής διαµεσολάβησης .  
Για τον σκοπό αυτό, παράλληλα :  
α) διατάσσει την διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης προκειµένου να ερευνηθεί η βασιµότητα 
της καταγγελίας, 
β) εξετάζει ο ίδιος κάθε µάρτυρα που προτείνεται και ανωµοτί τα συνοικούντα πρόσωπα, 
γ) καλεί το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης να παράσχει 
στον ίδιο εξηγήσεις υπό τους όρους του άρθρου 31 § 2 Κ.Π.∆. 
Ο παρέχων εξηγήσεις µπορεί να υποβάλει ο ίδιος αίτηµα διαµεσολάβησης. Σε διαφορετική 
περίπτωση καλεί σε διαµεσολάβηση τον παρέχοντα εξηγήσεις ο εισαγγελέας ποινικής 
διαµεσολάβησης.  
Ο παρέχων εξηγήσεις µπορεί να λάβει προθεσµία τριών ηµερών για να απαντήσει στην 
πρόσκληση του εισαγγελέα. Αν η απάντηση του παρέχοντος εξηγήσεις είναι αρνητική, 
κινείται η ποινική διαδικασία κατά τις διατάξεις του Κ.Π.∆. Προϋπόθεση για την κίνηση της 
διαδικασίας της ποινικής διαµεσολάβησης είναι η υποβολή ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ 
µέρους του παρέχοντος εξηγήσεις ότι είναι πρόθυµος: 
α) να υποσχεθεί ότι δεν θα επαναλάβει στο µέλλον την πράξη του (λόγος τιµής), 
β) να παρακολουθήσει ειδικό θεραπευτικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και  
γ) κατά το δυνατόν να άρει ή να αποκαταστήσει αµέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν από 
την πράξη του ή να καταβάλει χρηµατική ικανοποίηση στον παθόντα. 
Ο εισαγγελέας ποινικής διαµεσολάβησης ενηµερώνει τον παθόντα για την κατά τα ανωτέρω 
δήλωση του παρέχοντος εξηγήσεις και αν ο τελευταίος του το ζητήσει, δίνει σε αυτόν 
προθεσµία το πολύ τριών ηµερών για να δηλώσει αν δέχεται τη διαµεσολάβηση. 
Αν ο παθών δεν δεχθεί την δήλωση περί ποινικής διαµεσολάβησης κινείται η ποινική 
διαδικασία κατά τις διατάξεις του Κ.Π.∆.  
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Αν ο παθών δεχθεί την ποινική διαµεσολάβηση τότε ο εισαγγελέας περατώνει την 
προκαταρκτική εξέταση και θέτει µε διάταξή του την δικογραφία σε ειδικό αρχείο της 
εισαγγελίας. Κατά της διατάξεως αυτής δεν χωρεί προσφυγή. 
Εφόσον ο παρέχων εξηγήσεις συµµορφωθεί προς τους όρους της ποινικής διαµεσολάβησης 
για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών εάν πρόκειται για κακούργηµα και τριών (3) ετών εάν 
πρόκειται για πληµµέληµα, τότε η διαµεσολάβηση επάγεται την εξάλειψη της ποινικής 
αξίωσης της πολιτείας και εµποδίζει την δυνατότητα του παθόντος να προβάλει για την αυτή 
αιτία ενώπιον των δικαστηρίων αστικές αξιώσεις εξ αδικοπραξίας.  
Η περί ποινικής διαµεσολάβησης διάταξη του εισαγγελέως καταχωρίζεται σε ειδική µερίδα 
στο δελτίο ποινικού µητρώου και τηρείται για χρονικό διάστηµα ίσο προς τον εκ του νόµου 
προβλεπόµενο χρόνο παραγραφής του εγκλήµατος το οποίο αφορά.  
Η διαδικασία ποινικής διαµεσολάβησης δεν εµποδίζεται από την ανηλικότητα του 
παθόντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός αντιλαµβάνεται την σηµασία των λόγων και των 
έργων του στο πλαίσιό της. Σε διαφορετική περίπτωση η ποινική διαµεσολάβηση ενεργείται 
υπέρ του ανηλίκου από τον εισαγγελέα και τον ασκούντα την επιµέλεια, εφόσον δεν είναι ο 
παρέχων εξηγήσεις κατά τα ανωτέρω (βλ. παραπάνω παρ. 19).  
Η υποτροπή κατά το χρόνο συµµορφώσεως αποκλείει την ποινική διαµεσολάβηση. Η 
διαπιστούµενη από τον εισαγγελέα υπαίτια µη συµµόρφωση του παρέχοντος εξηγήσεις µε 
τους όρους της ποινικής διαµεσολάβησης διακόπτει την διαδικασία και προκαλεί την 
αναδροµική άρση των επελθόντων αποτελεσµάτων και την συνέχιση της ποινικής 
διαδικασίας, χωρίς να επιτρέπεται πλέον η υποβολή νέου αιτήµατος για ποινική 
διαµεσολάβηση. 
Ενόσω διαρκεί η διαδικασία διαµεσολάβησης συντρέχει εκκρεµοδικία για την πράξη την 
οποία αυτή αφορά. Η άσκηση ποινικής δίωξης για πράξη, για την οποία εξαλείφθηκε η 
ποινική αξίωση της πολιτείας λόγω επιτυχούς διαµεσολάβησης, είναι απαράδεκτη. Η 
παραγραφή της πράξης αναστέλλεται µέχρι της πλήρους συµµόρφωσης του υπόχρεου προς 
το αποτέλεσµα της ποινικής διαµεσολάβησης. 
Περαιτέρω, για τη δικονοµική αντιµετώπιση των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής  
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, η Οµάδα προτείνει: 
α. Να επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση προς το άρθρο 222 Κ.Π.∆., η εξέταση ως µαρτύρων και 
των εκεί προβλεποµένων προσώπων. Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται ανωµοτί. 
β. Να τροποποιηθεί καταλλήλως το άρθρο 354 Κ.Π.∆., ώστε µε τη χρήση 
οπτικοακουστικών µέσων να καταστεί δυνατή και η εξέταση εκείνων των µαρτύρων (ιδίως 
των ανηλίκων), των οποίων η αυτοπρόσωπη εµφάνιση στο δικαστήριο πιθανολογείται ότι θα 
τους προκαλέσει σοβαρή ψυχική αναστάτωση. 
γ. Να τιµωρείται ως αυξηµένης ποινικής απαξίας συµπεριφορά η απειλή, ο εκφοβισµός ή η 
δωροδοκία των µαρτύρων που καλούνται να καταθέσουν ή κατέθεσαν σε δίκες σχετικές µε 
ενδοοικογενειακή βία ή βία κατά συνοικούντων προσώπων.  
δ. Και, τέλος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο να παρέχεται προστασία σε µάρτυρες που 
καλούνται να καταθέσουν ή κατέθεσαν σε δίκες σχετικές µε ενδοοικογενειακή βία ή βία κατά 
συνοικούντων προσώπων. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  

ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑ 
 
Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία του υπό κρίση Νοµοσχεδίου, έλαβε υπόψη της τόσο τις 
σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις, ανάγκες και αντιλήψεις, όπως έχουν διαµορφωθεί στη χώρα 
µας, όσο και τις νεότερες αντιλήψεις που επικρατούν στη διεθνή επιστήµη και στις ξένες 
νοµοθεσίες. Ενδεικτικά παραθέτουµε κάποια άρθρα του Σχεδίου Νόµου του έτους 2002.  
 
Άρθρο 2 
   (1) Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της 
κακοποίησης των γυναικών συνιστάται Κεντρική ∆ιυπουργική Επιτροπή. 
   (2) –α. Η Επιτροπή χαράσσει την πολιτική για τα θέµατα που σχετίζονται µε κάθε µορφή 
ενδοοικογενειακής βίας.  
       β. Παρακολουθεί το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης 
γυναικών στον ελλαδικό χώρο. 
       γ. Προωθεί επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε τη βία στην οικογένεια και την 
κακοποίηση γυναικών. 
       δ. Ενηµερώνει το κοινό και τους επαγγελµατίες για τα ζητήµατα αυτά, µε διάφορα 
µέσα στα οποία περιλαµβάνονται ειδικά συνέδρια και σεµινάρια, επιστηµονικά 
προγράµµατα και κάθε λογής σχετικές εκδόσεις. 
       ε. Φροντίζει για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας αυτής, ενεργοποιώντας όλα τα 
διαθέσιµα µέσα. 
      στ. Παρακολουθεί τη δράση και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ασχολουµένων 
µε τα ζητήµατα αυτά υπηρεσιών και φορέων. 
      ζ. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς, επίσης, 
την εξέλιξη της διαδικασίας, όταν η δίκη διεξάγεται κεκλεισµένων των θυρών και 
      η. Συντονίζει τη δράση των Περιφερειακών Επιτροπών πρόληψης και αντιµετώπισης της 
ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης γυναικών. 
 Η Επιτροπή απαρτίζεται από άτοµα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό των 
Εσωτερικών για µια τριετία- δυναµένη να ανανεωθεί- και τα οποία έχουν γνώση και πείρα 
των σχετικών θεµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να είναι περισσότερα των 
δεκαπέντε .Τα άτοµα που διορίζονται από τον δηµόσιο τοµέα επιλέγονται από τα 
Υπουργεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
επόµενη παράγραφο (4) , ενώ τα άτοµα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τοµέα επιλέγονται 
από µέλη ενώσεων, συνδέσµων ή οργανώσεων εµπλεκοµένων στην πρόληψη και 
αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ή ασχολούνται µε τα γυναικεία θέµατα ή 
γενικότερα µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Ένα µέλος της Επιτροπής διορίζεται από τον Υπουργό των Εσωτερικών, ως Πρόεδρος και 
ένα άλλο ως αναπληρωτής του. 
Τα Υπουργεία , Ιδρύµατα και Υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγουµένη παράγραφο 
είναι : 
Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
Β. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Γ. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
∆. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 
Ε. Το Υπουργείο Παιδείας 
Τα Τµήµατα και οι Τοµείς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που αναφέρονται , 
είναι αυτά της Ιατρικής, της Νοµικής, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, της 
Εγκληµατολογίας, ενώ οι Υπηρεσίες είναι  Κοινωνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης, ο Ε.Ο.Κ.Φ., οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, η Υπηρεσία Επιµελητών 
Ανηλίκων. 
Η Επιτροπή δύναται να προσλαµβάνει γραµµατειακό προσωπικό , σύµφωνα µε τους 
κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα, και να έχει ιδιαίτερο γραφείο. 
Η Επιτροπή ρυθµίζει µε εσωτερικούς Κανονισµούς θέµατα διαδικασίας που την αφορούν. 
Η Επιτροπή α) καταρτίζει προϋπολογισµούς εσόδων και εξόδων για την πλήρη και 
αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των σκοπών της 
σύστασής της , οι οποίοι εγκρίνονται από το αρµόδιο Υπουργείο. 
                 β) τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία. 
      Τα έσοδα της Επιτροπής προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
Η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό των Εσωτερικών και στο Κοινοβούλιο ετήσια 
Έκθεση για τις δραστηριότητές της . 
 
Άρθρο 3 
  (1) Συνιστώνται, επίσης, στην έδρα κάθε Περιφερείας ,Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές  
πρόληψης και αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. 
Έργο κάθε τέτοιας Επιτροπής είναι ή υλοποίηση δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, ο 
συντονισµός, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο. 
Τα µέλη της κάθε Περιφερειακής Επιτροπής προέρχονται από περιφερειακές Υπηρεσίες 
των αναφεροµένων στις παραγράφους (4),(5),(6) του άρθρου 2 Υπουργείων, Ιδρυµάτων και 
Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν, και από άτοµα εκπροσωπούνται συνδέσµους ή οργανώσεις 
από τους αναφεροµένους στην παράγραφο (3) του άρθρου 2, που ενεργοποιούνται στην 
Περιφέρεια. 
Τα µέλη κάθε Περιφερειακής Επιτροπής δεν υπερβαίνουν τά ένδεκα. 
Η Περιφερειακή Επιτροπή δύναται να προσλαµβάνει γραµµατειακό προσωπικό και να έχει 
ιδιαίτερο γραφείο. 
Η Περιφερειακή επιτροπή ρυθµίζει µε εσωτερικούς κανονισµούς θέµατα διαδικασίας που 
την αφορούν. 
 
Άρθρο 4 
 Σε κάθε Περιφέρεια, υπό την ευθύνη και επίβλεψη της Περιφερειακής Επιτροπής 
δηµιουργούνται : 
Ένα ή περισσότερα Κέντρα υποδοχής και περίθαλψης θυµάτων βίας. Προς τον σκοπό 
αυτόν δύνανται να χρησιµοποιηθούν, καταλλήλως διευρυνόµενα και προσαρµοζόµενα, και 
τα ήδη λειτουργούντα Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΦΟ). 
Υπηρεσία S.O.S. για την άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των θυµάτων. 
Κέντρα υποδοχής, Υπηρεσίες θεραπευτικής αγωγής αυτοελέγχου και επανένταξης στην 
οµαλή κοινωνική ζωή των δραστών της ενδοοικογενειακής βίας. 
Υπηρεσία Οικογενειακών Συµβούλων, µε στόχο την έρευνα, διαµεσολάβηση, παροχή 
συµβουλών, νοµικής και υλικής συνδροµής στα θύµατα. 
 
Άρθρο 5 
Ως Οικογενειακοί Σύµβουλοι διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, 
κατάλληλα πρόσωπα (ψυχολόγοι, εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί 
κλπ.), µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 
Άρθρο 9 
Είναι δυνατόν να συσταθούν και Νοµαρχιακές Επιτροπές Πρόληψης και αντιµετώπισης της 
ενδοοικογενειακής βίας , στην έδρα κάθε νοµού, καθώς επίσης Τοπικές Επιτροπές στην 
έδρα κάθε ∆ήµου, µε στόχο τη δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο, µε ενεργοποίηση και 
εθελοντών. 
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Η σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών αυτών αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των 
κατά τόπους Νοµαρχιακών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Εποπτεύονται και ελέγχονται από 
την Περιφερειακή Επιτροπή. 
 
Άρθρο 10 
Σε καθένα από τα προαναφερθέντα επίπεδα (Περιφερειακό, Νοµαρχιακό, Τοπικό) είναι 
δυνατόν να συσταθούν πολυκλαδικές οµάδες µε µέλη πρόσωπα που έχουν τα αναγκαία 
προσόντα και πείρα για την παροχή συµβουλών, γνωµατεύσεων και κάθε άλλης συνδροµής 
για την καλύτερη µεταχείριση των θυµάτων βίας. Τα µέλη αυτών των οµάδων πρέπει να 
έχουν την ιδιότητα του ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, παιδιάτρου, κλινικού ψυχολόγου, 
κοινωνιολόγου, εγκληµατολόγου, κοινωνικού λειτουργού ή και άλλες που, κατά περίπτωση, 
κρίνονται αναγκαίες. 
Τα σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία καθεµιάς απ’ αυτές τις οµάδες ρυθµίζονται µε 
αποφάσεις της αντίστοιχης Περιφερειακής, Νοµαρχιακής ή Τοπικής Επιτροπής. 
 
Άρθρο 11 
  (α) Βία για τους σκοπούς του Νόµου αυτού σηµαίνει οποιαδήποτε παράνοµη πράξη, 
παράλειψη ή συµπεριφορά µε την οποία προκαλείται άµεσα σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική 
βλάβη, σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας και περιλαµβάνει τη βία που ασκείται µε 
σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής, χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος, καθώς, επίσης, 
και τον περιορισµό της ελευθερίας του. 
  (β) Ανεξάρτητα από την ερµηνεία του όρου «βία», µε βάση το εδάφιο (α), στην έννοια της 
βίας εµπίπτουν και τα εγκλήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 12(β) του παρόντος Νόµου, 
καθώς, επίσης, το προβλεπόµενο στο άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα έγκληµα. 
  (γ) Πράξη ή συµπεριφορά η οποία συνιστά βία, σύµφωνα µε τα εδάφια (α) και (β) του 
άρθρου αυτού, όταν διαπράττονται παρουσία ανηλίκου µέλους της οικογένειας, θεωρείται 
βία η οποία ασκείται εναντίον του εν λόγω ανηλίκου, εφόσον δύναται να προκαλέσει σ’ αυτό 
ψυχική βλάβη. Η εν λόγω πράξη ή συµπεριφορά συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε βάση το 
εδάφιο (δ) του άρθρου αυτού. 
  (δ) Οποιοσδήποτε ασκεί βία µε βάση το εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου διαπράττει 
αδίκηµα δυνάµει του Νόµου αυτού που τιµωρείται µε φυλάκιση. 
 
Άρθρο 12 
  (α) Όταν τα αδικήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου 
διαπράττονται από ένα µέλος της οικογένειας σε βάρος άλλου µέλους, αυτά θεωρούνται, για 
τους σκοπούς του Νόµου αυτού αυξηµένης βαρύτητας και τιµωρούνται ως ακολούθως : 
  (β) 1.για την περίπτωση της παράνοµης βίας του άρθρου 330 ΠΚ, το ανώτατο όριο της 
φυλάκισης παραµένει δύο χρόνια. 
     2.για την περίπτωση της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας του άρθρου 337παρ.1 
ΠΚ, η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια, ενώ για την παρ.2 του ίδιου άρθρου 
µέχρι τρία χρόνια. 
     3.για την περίπτωση του βιασµού του άρθρου 336 παρ.1 ΠΚ η ποινή ορίζεται σε 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα χρόνια. Το έγκληµα του βιασµού διαπράττεται και από σύζυγο 
εναντίον συζύγου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δράστης τιµωρείται µε κάθειρξη. 
 
Άρθρο 13 
  Ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις που έχουν νοµική προσωπικότητα, κτηθείσα 
τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από ένα εγκληµατικό γεγονός από τα προβλεπόµενα στον 
παρόντα Νόµο και που στους σκοπούς τους περιλαµβάνουν την µέριµνα για την προστασία 
των θυµάτων βίας, έχουν δικαίωµα να συµπαρίστανται ως πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 
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εφόσον έχουν τη σύµφωνη γνώµη του θύµατος ή του προσώπου που έχει την επιµέλειά του , 
αν αυτό είναι ανήλικο. 
 
Άρθρο 14 
Στις περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται στην Αστυνοµία, η κατάθεση του θύµατος 
λαµβάνεται από αστυνοµικό του ιδίου φύλου, εφόσον τούτο είναι εφικτό.  
 
Άρθρο 15 
Κατά την εκδίκαση αδικηµάτων βίας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος, δύναται, µε 
άδεια του ∆ικαστηρίου, να προσαχθεί ως µαρτυρία οπτικογραφηµένη κατάθεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η κατάθεση αυτή αφορά την υπό εκδίκαση υπόθεση. 
Μαζί µε την οπτικοακουστική κατάθεση παρουσιάζεται και γραπτά αποτυπωµένη η ηχητική 
ζώνη (sound track) της οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεση. 
Οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε οπτικογραφηµένη κατάθεση , η οποία γίνεται 
αποδεκτή ως µαρτυρία δυνάµει του άρθρου αυτού, θεωρείται ως άµεση προφορική 
µαρτυρία του προσώπου που κάνει τη δήλωση και, κατά συνέπεια, γίνεται αποδεκτή ως 
µαρτυρία οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο θα ήταν αποδεκτό σε περίπτωση άµεσης 
προφορικής µαρτυρίας. 
 Καµιά τέτοια δήλωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενισχυτική µαρτυρία άλλης 
µαρτυρίας του ίδιου µάρτυρα. 
Η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την 
εξουσία του ∆ικαστηρίου να αποκλείσει οποιαδήποτε αποδεκτή µαρτυρία, αν κρίνει οτι το 
συµφέρον της ∆ικαιοσύνης το απαιτεί.                              
 
Άρθρο 20 
Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις περί αποδείξεως του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 
καταγγελία η οποία γίνεται από θύµα αδικήµατος βίας προς οιονδήποτε αστυνοµικό, 
οικογενειακό σύµβουλο, επιµελητή ανηλίκων, ψυχολόγο, γιατρό, περιλαµβανοµένου 
ψυχιάτρου και ιατροδικαστού που εξετάζουν το θύµα, προς µέλη της Επιτροπής ή των 
περιφερειακών, νοµαρχιακών ή τοπικών επιτροπών ή προς µέλη του στενού οικογενειακού 
περιβάλλοντος του θύµατος, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από τη διάπραξή του, 
αποτελεί µαρτυρία, δυναµένη, εφόσον γίνεται προς δηµοσία αρχή, να αναγνωσθεί στο 
ακροατήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 365 ΚΠ∆. 
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