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1. Πξόινγνο
Ζ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ είλαη ε πην εηδερζήο ζπζηεκαηηθή θαη δηαδεδνκέλε παξαβίαζε
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην θόζκν. Απνηειεί απεηιή γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη εκπόδην ζε
θάζε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε, εηξήλε θαη ηζόηεηα ησλ θύισλ ζε όιεο ηηο θνηλσλίεο
(http://www.isotita.gr/var/uploads/Press/25112009_Ethniko_programma_bia.pdf ).
ηε ρώξα καο, ε ελδννηθνγελεηαθή βία πνιιέο θνξέο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «αόξαηε» αθνύ
απνηειεί έλα θαιά θξπκκέλν κπζηηθό από ηα θαθνπνηεκέλα κέιε ηα νπνία ιόγσ ληξνπήο θαη
ελνρήο πνπ αηζζάλνληαη δελ απνθαιύπηνπλ ηε βία πνπ πθίζηαληαη.
Ζ πξώηε ζρεηηθή έξεπλα πνπ νινθιεξώζεθε ζηελ Διιάδα ην 2003 θαηέδεημε όηη θαίηνη ην
θαηλόκελν έρεη ιάβεη κεγάιε έθηαζε, κεγάιν πνζνζηό γπλαηθώλ είηε δελ αλαγλσξίδεη όηη ε
ζπκπεξηθνξά πνπ πθίζηαηαη ζην νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ ζπληζηά θαηαρξεζηηθή
ζπκπεξηθνξά πνπ εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο βίαο, είηε απηνελνρνπνηείηαη (33.3%), έρνληαο
εζσηεξηθεύζεη ηα ζηεξεόηππα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ξόινπο ησλ δύν θύισλ. ηελ Διιάδα ε
άζθεζε βίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζεσξείηαη απζηεξά νηθνγελεηαθή ππόζεζε θαη ππάξρεη
έληνλε

θνηλσληθή

πξνθαηάιεςε

σο

πξνο

ηε

δεκνζηνπνίεζε

ηνπ

πξνβιήκαηνο

(http://www.isotita.gr/index.php/info/c16/ ).
Απηό γίλεηαη μεθάζαξν θαη από ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ζ.Δ., όπνπ ππνζηεξίδεηαη όηη ε ζπδπγηθή
βία πξνθαιεί πεξηζζόηεξνπο ζαλάηνπο γπλαηθώλ παξά ν θαξθίλνο (www.amnesty.org.gr).
ίγνπξα ε βία θάζε κνξθήο, είλαη έλα ζνβαξό έγθιεκα αλεμάξηεηα πνηνο είλαη ν δξάζηεο.
Τπάξρνπλ λόκνη πνπ πξνζηαηεύνπλ από ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, θαη ρξεηάδεηαη λα
εθαξκόδνληαη άγξππλα. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο. Δίλαη επίζεο αλαγθαίν, λα ελδπλακσζεί ε λνκνζεζία κε ηελ
δηεμαγσγή θαιά νξγαλσκέλσλ δηαθσηηζηηθώλ εθζηξαηεηώλ γηα επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ.
Υσξίο ακθηβνιία, ε πνιύκνξθε θαθνπνίεζε πνπ αζθείηαη ζήκεξα ζηηο γπλαίθεο απνηειεί
έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξνη
επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, νη πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ρσξώλ, θαζώο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί
(Παπαγηαλλνπνύινπ & Γθνύβα, 2009). Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ,
επηθεληξώλεηαη ζηηο κνξθέο βίαο πνπ εκθαλίδνληαη εληόο ησλ «νηθνγελεηαθώλ ηεηρώλ».
Ζ παξνύζα εξγαζία γξάθηεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην
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Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ «πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό». πγθεθξηκέλα,
ζηεξίρζεθε ζηελ πινύζηα βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηε βία
θαηά

ησλ γπλαηθώλ. Παξάιιεια, επηθεληξώλνληαο ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ, έγηλε κηα

πξνζπάζεηα ζην λα ξίμεη θσο ζηνλ ηνκέα ηελ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ησλ αλζξώπσλ πνπ
ελεξγνύλ άιινηε ζαλ ζύκαηα θαη άιινηε ζαλ ζύηεο.
Αξρηθά, ζα ήζεια λα απεπζύλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ,
θα Αλαζηαζία Μπόηνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ
παξείρε θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη πνιύηηκεο
ζπκβνπιέο ηεο θαη νη ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηεο ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ ζπγγξαθή ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο.
Σέινο, δελ κπνξώ λα κελ αλαθεξζώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηελ θόξε κνπ Παξαζθεπή θαη ζηνλ
ζύδπγν κνπ Βαζίιεην γηα ηελ θαηαλόεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ άκεζε ζπκπαξάζηαζε ζηελ
πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ κνπ.
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2. Δηζαγσγή
Ζ ελδννηθνγελεηαθή βία απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ζνβαξό πξόβιεκα ηόζν γηα ην ίδην ην άηνκν
πνπ θαθνπνηείηαη όζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. ε δηεζλέο επίπεδν επαγγεικαηίεο θαη
εξεπλεηέο θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ θαζώο θαη επηζηεκώλ ηεο πγείαο
αζρνινύληαη ηδηαίηεξα κε ην θαηλόκελν απηό, δίλνληαο έκθαζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπσο είλαη
ε αηηηνινγία, νη ζπλέπεηεο, ε πξόιεςε, ε αληηκεηώπηζε, ε αλίρλεπζε θαη o ξόινο ησλ δηάθνξσλ
επαγγεικαηηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο βίαο.
ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ην ζέκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο θαη λα παξνπζηαζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ από ηηο ίδηεο
ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ βηώζεη ηε βία κέζα ζηε ζρέζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνύλ θαη λα
δηαζαθεληζηνύλ όιεο νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο.
ηα πξώηα θεθάιαηα πξνζπαζνύκε λα νξίζνπκε ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
θαζώο θαη λα παξνπζηάζνπκε ηνπο βαζηθoύο ηύπνπο ηεο βίαο.
Αθνινπζεί κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ κνξθώλ εθδήισζεο ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ελώ
ζηε ζπλέρεηα επηθεληξσλόκαζηε ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ. Καηόπηλ, πεξηγξάθνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο - ζύκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ δξάζηε – άλδξα.
ην επόκελν θεθάιαην εζηηάδνπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά ησλ
γπλαηθώλ αλαιύνληαο ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο ρώξαο καο. Δπίζεο αλαθεξόκαζηε ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ από επίζεκνπο θνξείο θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ
πξόιεςε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. ην θνκκάηη απηό δίλεηαη ηδηαίηεξα έκθαζε ζηηο βαζηθέο
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ από ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ηεο
θνηλσλίαο.
εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζπλέληεπμε κε γπλαίθεο πνπ βηώζαλ ηελ βία κέζα ζηε ζρέζε ηνπο. ηόρνο απηώλ ησλ καξηπξηώλ
ήηαλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα θαιύςνπλ κηα όζν ην δπλαηόλ πην επξεία δηάζηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη λα θαηαγξαθεί κηα ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ
ελδννηθνγελεηαθή βία ζηελ Διιάδα.
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Ζ εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγία έξεπλαο ζην νπνίν
πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κηθξνέξεπλαο, ελώ αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε
παξνπζίαζε ηνπ παξαξηήκαηνο ζην νπνίν βξίζθνληαη νιόθιεξεο νη ζπλεληεύμεηο ησλ
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ.

3. Δλδννηθνγελεηαθή βία – Οξηζκνί
Καηαξράο, σο νξηζκό ηεο νηθνγέλεηαο ν Βαζηιείνπ (1992) αλαθέξεη: «νηθνγέλεηα είλαη κηα
πξσηνγελήο νκάδα, επξύηεξε από ην δεπγάξη, ε νπνία απνηειεί δηαξθή θαη λόκηκε γακηθή έλσζε.
Πεξηιακβάλεη ηνπο ζπδύγνπο, ηα ηέθλα ηνπο θαη ζπρλά ηξίηα πξόζσπα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο
κε ηζρπξνύο δεζκνύο αίκαηνο θαη νη ζρέζεηο ηνπο δηέπνληαη από αγάπε θαη αιιεινϋπνζηήξημε».
ηε ζπλέρεηα αλαθνξηθά κε ηε βία, ζύκθσλα κε ηελ Γξνζηλνύ (1995), «αζέκηηε βία
νξίδεηαη από ηε σο ζπλερήο ζπκπεξηθνξά παξάβαζεο ηνπ θνηλνύ, νξγαλσκέλνπ θώδηθα επαξθνύο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη εληάζζεηαη ζην πξσηόγνλν ζηάδην ηεο επηζεηηθόηεηαο, κε ηελ κνξθή ηεο
ζσκαηηθήο επίζεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί πνισηηθά ζηηο αλζξώπηλεο επαθέο θαη ζπλαιιαγέο,
εθηηκώληαο όηη νη άιινη είλαη ή θίινη ή ερζξνί, απνηειώληαο έηζη κέξνο κίαο δηπνιηθήο ζρέζεο».
ηελ πεξίπησζε απηή ε βία νλνκάδεηαη ζεκειηώδεο θαη ηνπνζεηείηαη ζην αξρατθό ζηάδην ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο (Selosse, 1998 ζηε Μπεδέ, 1998, ζ.20), απεηιώληαο όηη πνιπηηκόηεξν
δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη, όπσο ηελ δσή, ηελ πγεία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο (Chesnais, 1981, p.33).
ζνλ αθνξά ηε βία ζηα πιαίζηα κηαο γεληθόηεξεο ζεώξεζεο «είλαη ε θαηάρξεζε ηεο
δύλακεο, ε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ ηεο δνύγθιαο, ε αδηθία εηο βάξνο θάπνηνπ αηόκνπ» (Vettenburg,
1999, p.29 ζηελ Μπεδέ, 1998.)
Ο Σζαιίθνγινπ (1998), επίζεο, ζεσξεί όηη ε βία ελδέρεηαη λα ζπκβνιίδεη κηα πξνζπάζεηα
αλεύξεζεο, κηαο έζησ ζηηγκηαίαο, ζπκππθλσκέλεο όκσο, κνξθήο απηνλνκίαο.
Οκνίσο, θαηά ηελ Αγάζσλνο – Γεσξγνπνύινπ (1990), «Δλδννηθνγελεηαθή βία είλαη ε
θαηάρξεζε ηεο δύλακεο ζσκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο από ηα ηζρπξόηεξα πξνο ηα πην
αδύλακα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε ζθνπό ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ησλ αδύλακσλ».
Δπίζεο, ε Πιαηθόξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, νξίδεη ηελ «βία θαηά
ησλ γπλαηθώλ» σο θάζε πξάμε βίαο βαζηζκέλε ζην θύιν ε νπνία πξνθαιεί ή ελδέρεηαη λα
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πξνθαιέζεη,

ζσκαηηθή,

ζεμνπαιηθή

ή

ςπρνινγηθή

βιάβε

ή

πόλν

ζηηο

γπλαίθεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεηιώλ πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ πξάμεσλ, εμαλαγθαζκνύ ή
απζαίξεηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, είηε ζηελ δεκόζηα είηε ζηελ ηδησηηθή δσή» (Ζλσκέλα
Έζλε 1996:73f.).
Δλώ, ε Maynard (1997) ζεσξεί όηη “ε ελδννηθνγελεηαθή βία σο κνξθή βίαο θαηά ησλ
γπλαηθώλ πεξηιακβάλεη έλαλ άλδξα ζύηε θαη κία γπλαίθα ζύκα ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθώλ βίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ άληζε ζρέζε ηζρύνο κεηαμύ
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ”.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ε πην ζπρλή κνξθή βίαο θαηά ησλ
γπλαηθώλ θαη πεξηιακβάλεη ηξόπνπο θαηαρξεζηηθήο θαη απεηιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο νη νπνίνη
ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή βία όπσο
επίζεο θαη εθθνβηζκό, απνκόλσζε θαη εμαλαγθαζκό. Ο ζθνπόο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
είλαη ε εδξαίσζε θαη άζθεζε ηζρύνο θαη ειέγρνπ ζε θάπνηνλ. Οη άλδξεο ηελ αζθνύλ ζπλήζσο
ζηηο ζπληξόθνπο ηνπο, ζε λπλ ή πξώελ ζπδύγνπο, ζηηο θνπέιεο ηνπο ή ζε θνπέιεο κε ηηο νπνίεο
βγαίλνπλ ξαληεβνύ (www.stopvaw.org).
Σέινο, ν νξηζκόο πνπ πξνηάζεθε από ην πκβνύιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνζηεξίδεη: «Κάζε ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή ή ςπρνινγηθή βία πνπ αζθείηαη ζε βάξνο ηνπ
ζύκαηνο από ηνλ ησξηλό ή πξώελ ζύδπγν ή από ην ζύληξνθν ή από άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο»
(ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ, 2004).

4. Σύπνη βίαο ζηελ νηθνγέλεηα
4.1

σκαηηθή

«Η ζσκαηηθή βία πεξηιακβάλεη κηα πιαηηά γθάκα θαθώζεσλ πνπ κπνξνύλ από ην απιό
μπινθόξησκα λα θηάζνπλ ζηελ αλζξσπνθηνλία: ζθημίκαηα, ραζηνύθηα, γξνζηέο, θισηζηέο,
απόπεηξεο ζηξαγγαιηζκνύ, δαγθώκαηα, θαςίκαηα, ζηξίςηκν ρεξηώλ, βηαηνπξαγία κε αηρκεξό
αληηθείκελν ή κε όπιν…» (Hirigoyen, 2006).
Ζ ζσκαηηθή βία ζπλήζσο ζπλνδεύεηαη από ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε θαη ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο θαη από ηε ζεμνπαιηθή (Unicef, 2000).
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4.2 εμνπαιηθή Καθνπνίεζε
Αθόκα κία ζεκαληηθή κνξθή βίαο είλαη ε ζεμνπαιηθή βία. «Ο Δμαλαγθαζκόο είλαη
δπλαηό λα πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζύκαηνο λα έξζεη ζε ζεμνπαιηθή πξάμε κε ην δξάζηε
παξά ηε ζέιεζε ηνπ» (Spinellis,1997).
Ο ζεμνπαιηθόο εμαλαγθαζκόο κπνξεί λα πξνθύςεη είηε κε ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο,
είηε κε ηελ απεηιή απηήο θαη ζ‟ απηό ην ζεκείν ππεηζέξρεηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή βία.
Μόιηο πξηλ κεξηθά ρξόληα ζην λέν λόκν γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία (Ν. 3500/2006)
ζπκπεξηιήθζεθε ν βηαζκόο κέζα ζην γάκν, όπνπ απνηειεί πνηληθό αδίθεκα. Έσο ηόηε
ζεσξνύληαλ ππνρξέσζε ηεο γπλαίθαο ζην πιαίζην ησλ ζπδπγηθώλ ηεο θαζεθόλησλ.
4.3 Φπρνινγηθή
«Η Φπρνινγηθή βία θπκαίλεηαη από ηαπείλσζε έσο ζνβαξή ςπρνινγηθή βιάβε θαη
έθπησζε ηνπ ζύκαηνο ζηελ θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγηθόηεηα» (Spinellis, 1997).
Ζ ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε είλαη κηα ύπνπιε κνξθή βίαο πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε ζσκαηηθή βία εληζρύνληαο ηαπηόρξνλα ηε δξάζε ηεο. Ζ ζπλερήο
ςπρνινγηθή βία είλαη ζπρλά πεξηζζόηεξν αθόξεηε από ηελ θπζηθή βία κε έληνλν ςπρνινγηθό
ζηξεο πνπ νδεγεί ζπρλά ζε πςειά πεξηζηαηηθά απηνθηνλίαο ή απόπεηξα απηνθηνλίαο (Unicef,
2000).
Ζ ςπρνινγηθή βία κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο κνξθέο: ζηέξεζε ύπλνπ, ζηέξεζε ηξνθήο,
επηβνιή ύπλνπ, επηβνιή ηξνθήο, επηβνιή κέζεο, θιείδσκα ζην ζπίηη γηα κέξεο, έιεγρνο ζρέζεσλ
κε άιινπο αλζξώπνπο, ζηέξεζε πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, θνηλσληθή απνκόλσζε από θίινπο θαη
ζπγγελείο, απεηιέο θαη εθβηαζκνί πσο ζα ιάβεη ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ, ζπζηεκαηηθή
ηαπείλσζε, εμεπηειηζκόο (Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο, 1986).
Ζ ςπρνινγηθή βία πξόθεηηαη γηα κία εμίζνπ ζνβαξή κνξθή βίαο έζησ θαη αλ ε δξάζε ηεο
δελ επηθέξεη νξαηά απνηειέζκαηα. πκπεξηιακβάλεη ππνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, εμεπηειηζκό,
ηαπείλσζε, ιεθηηθή πξνζβνιή κε ηε ρξήζε θαθήο γιώζζαο θαη ζνβαξή ςπρνινγηθή βιάβε
(Krantz et al., 2005).
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4.4 Λεθηηθή
«Η Λεθηηθή βία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ςπρνινγηθή βία θαη εκπεξηέρεη έλα επξύ
θάζκα ζπκπεξηθνξώλ πνπ θηλνύληαη από θσλέο θαη εμπβξίζεηο έσο ιεθηηθό εμεπηειηζκό, απεηιέο
θαη ιεθηηθή ηξνκνθξάηεζε ηνπ ζύκαηνο» (Spinellis,1997).
Ζ ιεθηηθή βία έρεη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Πεξηιακβάλεη πξάμεηο ελεξγεηηθέο όπσο:
ρπδαηόηεηεο, ππνηηκεηηθά ζρόιηα (ιεθηηθή – ελεξγεηηθή), ην ρηύπεκα κηαο πόξηαο ή ην ζπάζηκν
ελόο αληηθεηκέλνπ ( κε ιεθηηθή – ελεξγεηηθή), ή κηα λεθξηθή ζηγή θαη θαθνδηαζεζία (κε ιεθηηθή
– παζεηηθή) από ηελ πιεπξά ηνπ δξάζηε. Πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλεη απεηιέο ζσκαηηθήο βίαο
θαη παξνπζηάδεηαη όηαλ ε ζύγθξνπζε ηνπ δεπγαξηνύ βγαίλεη εθηόο ειέγρνπ.
Μεξηθέο θνξέο ε απεηιή δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα είλαη ιεθηηθή γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή. ‟ έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αξθεί έλα κόλν βιέκκα γηα
λα «ζπκκνξθσζεί» κε ηηο επηζπκίεο ηνπ δξάζηε ην ζύκα. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο
ζπκπεξηθνξέο ιεθηηθήο βίαο (Παπακηραήι, 2005):
Α) Οη ξεηέο, ζαθείο απεηιέο βίαο.
Β) Οη ππνλννύκελεο, έκκεζεο απεηιέο βίαο, (π.ρ. «αλ πεηο άιιε κηα ιέμε δελ μέξσ θαη
εγώ ηη ζα θάλσ») ζπλνδεπόκελεο ζπρλά από ηελ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο (π.ρ. ύςσζε γξνζηάο
ελαληίνλ ηνπ άιινπ).
Γ) Ο πλεπκαηηθόο ππνβηβαζκόο (γηα παξάδεηγκα απνδνθηκαζία, ρξήζε ππνηηκεηηθώλ
ραξαθηεξηζκώλ, πξόθιεζε αηζζεκάησλ εμάξηεζεο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη αλαζθάιεηαο).
Ζ ιεθηηθή θαθνπνίεζε ζίγνπξα είλαη δηαθνξεηηθή από ηε ζσκαηηθή δηόηη ε δεκηά είλαη
εζσηεξηθή. Γελ ππάξρνπλ ζεκάδηα ή νπιέο παξά κόλν κία πιεγσκέλε απηνεθηίκεζε, γη‟ απηό
θαη δελ εληνπίδεηαη εύθνια. Χο εθ ηνύησ, ε ιεθηηθή θαθνπνίεζε σο κνξθή βίαο ραξαθηεξίδεηαη
σο

«ύπνπιε»

(http://singleparent.gr/kakopoiisi-eksartiseis/lektiki-via-ti-noeitai-kai-pos-na-ti-

xeiristeite/ ).
4.5 Κνηλσληθή
Ζ θνηλσληθή βία αθνξά όηαλ ν ζύηεο απνκνλώλεη θνηλσληθά ην ζύκα. Δλδεηθηηθά, κπνξεί
λα ζπκπεξηιακβάλεη: έιεγρν όισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζύκαηνο, δεκηνπξγία ζπκπιέγκαηνο
θαησηεξόηεηαο ιέγνληάο ηνπ όηη δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηίπνηα κόλν ηνπ, απαγόξεπζε
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εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζύκα πξόθεηηαη γηα γπλαίθα/κεηέξα, ν ζύηεο/άλδξαο ηελ
απεηιεί όηη ζα ηεο πάξεη ηα παηδηά. ρεδόλ θακία κεηέξα δελ ζέιεη λα δεη ρσξίο ηα παηδηά ηεο θαη
έηζη ν ζύδπγνο κπνξεί λα ηελ εθβηάδεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Έηζη, ε γπλαίθα ράλεη ηελ
εκπηζηνζύλε απέλαληη ζηνλ ζύδπγό ηεο θαη ζε όινπο ηνπο άιινπο. Καηά ζπλέπεηα, αηζζάλεηαη
ελνρή, αιιά αξλείηαη ηνλ ηξόκν θαη ηνλ ζπκό πνπ ληώζεη. Δπηπιένλ, εκθαλίδεη παζεηηθόηεηα
πξνο ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη πηζηεύεη πσο θαλέλαο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη λα ιπζνύλ ηα
πξνβιήκαηά ηεο εθηόο από ηνλ εαπηό ηεο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα γίλεηαη εζσζηξεθήο, λα
έρεη πιένλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη λα αξρίδεη λα ράλεη ηελ θνηλσληθή ηεο δσή
(http://www.ifarmakeia.gr/2015/03/22/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE
%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B
A%CE%AE-%CE%B2%CE%AF%CE%B1/ ).
4.6 Οηθνλνκηθή
Ζ νηθνλνκηθή βία είλαη ε νηθνλνκηθή ζηέξεζε θαη ε ρεηξαγώγεζε ηνπ άιινπ κέζα από
ηα ρξήκαηα ή άιια πιηθά αγαζά. Γηα παξάδεηγκα, έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ άιινπ κε ηξόπν
θπξηαξρηθό, ππνηηκεηηθό, εθβηαζκόο κέζσ ησλ ρξεκάησλ, ζηέξεζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο
ηνπ άιινπ. Ζ ζηέξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ αηόκνπ ζπρλά ην νδεγεί ζε θαηάζηαζε
εμάξηεζεο θαη νηθνλνκηθνύ αλδξαπνδηζκνύ
(http://blogs.sch.gr/lykmales/files/2012/04/H-BIA-STHN-KOINONIA-OIKOGENEIASXOLEIO.pdf).

5 . Μνξθέο εθδήισζεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα
5.1 Βία κεηαμύ ζπδύγσλ- ζπληξόθσλ
Βία ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ
Ζ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ απνηειεί επίζεο ην απνηέιεζκα ηεο ηαύηηζεο ηεο
αξξελσπόηεηαο κε ηε δύλακε, ηελ επηβνιή, ηε ζθιεξόηεηα, ηελ άξλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Υαξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζην αληξηθό θύιν από ηελ θνηλσλία, ρσξίο πεξηζώξηα
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απνθπγήο ηνπο, θαζώο όπσο πξναλαθέξζεθε, ν άληξαο έρεη ηελ εμνπζία αιιά θαη ηελ ηεξάζηηα
επζύλε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Walker, 1989) .
Γηαρξνληθά έρεη θαζηεξσζεί ην θνηλσληθό ζηεξεόηππν όηη ε βία είλαη ζπρλά ρξήζηκε θαη
απνηειεζκαηηθή (π.ρ. εδώ θαη ρξόληα, έρεη θαζηεξσζεί ε έθθξαζε: ην μύιν βγήθε από ην
παξάδεηζν). Γεληθόηεξα, ε βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απόθηεζε θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ειέγρνπ θαη απνηειεί έλα από ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα επίηεπμεο
απηνύ, θαζώο ε δηαηήξεζε ησλ ξόισλ ζηνπο θόιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη ηόζν ζεκαληηθή
όζν ζε νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή δνκή ηεο (Μνπζνύξνπ, 1984).
Αλακθηζβήηεηα, ε πνιύκνξθε θαθνπνίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο γπλαίθεο απνηειεί ζήκεξα
έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξνη
επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο/-ηξηεο, νη πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ρσξώλ, θαζώο θαη νη δηεζλείο
νξγαληζκνί. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, επηθεληξώλεηαη ζηηο κνξθέο βίαο
πνπ εκθαλίδνληαη εληόο ησλ «νηθνγελεηαθώλ ηεηρώλ» κε ην επηρείξεκα όηη ζεζκνί, όπσο ν γάκνο
θαη ε νηθνγέλεηα, είλαη δπλαηόλ λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα ππνζάιςνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ (Βιάρνπ, 2006).
Δπηπιένλ, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο,
αλεμάξηεηα από ην πνιηηηζκηθό πιαίζην, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην
εηζόδεκα, ηελ εζληθόηεηα θαη ηελ ειηθία. Αθόκε θαη αλ νη πεξηζζόηεξεο θνηλσλίεο θεξύζζνπλ
παξάλνκε ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ηνπο «λνκηκνπνηνύληαη» κε ηε δηθαηνινγία πνιηηηζκηθώλ πξαθηηθώλ θαη θαλόλσλ,
ή κέζσ παξεξκελεηώλ ησλ αξρώλ δηαθόξσλ ζξεζθεπηηθώλ δνγκάησλ. ηαλ, κάιηζηα, ε βία
αζθείηαη κέζα ζην ζπίηη, ε θαηαρξεζηηθή απηή ζπκπεξηθνξά «ζπγρσξείηαη» κε ηε ζησπή από
ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθώλ πνπ πθίζηαληαη ηε βία θαη κε ηε ζηάζε αλνρήο πνπ επηδεηθλύεη πνιιέο
θνξέο ε Πνιηηεία θαη νη κεραληζκνί ηππηθήο θαη άηππεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο (UNICEF,
2000).
Σέινο, είλαη ρξήζηκν λα επηζεκαλζνύλ θάπνηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε
ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. ύκθσλα κε ηε United Nations (2003), 1 ζηηο 3 γπλαίθεο έρεη ππνζηεί
ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, ζηελ πιεηνςεθία από κέινο ηεο
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νηθνγέλεηαο. Δλώ, ην 25% ησλ γπλαηθώλ έρεη ππνζηεί ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή βία θαη κάιηζηα
ην 6% θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο (CDC‟ National Violence Against Women Survey,
2000).
Βία ελαληίσλ ησλ αληξώλ
Δίλαη ινγηθό πσο όηαλ κηιάκε γηα ζπδπγηθή βία δελ αλαθεξόκαζηε κόλν ζηε βία πνπ
αζθείηαη από ηνλ άληξα πξνο ηελ γπλαίθα αιιά θαη ζηελ κνξθή εθείλε ηεο θαθνπνίεζεο πνπ
αζθείηαη από ηηο γπλαίθεο ζπδύγνπο/ ζπληξόθνπο πξνο ηνπο άληξεο ζπδύγνπο/ ζπληξόθνπο. Σν
πνζνζηό απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη κηθξό έσο ειάρηζην, ππάξρεη όκσο θαη δελ κπνξνύκε λα
ην αγλνήζνπκε.
Αθόκε θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρεη πξνθαηάιεςε θαη δπζπηζηία ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γεληθά όινη καο ζρεδόλ όηαλ αθνύκε γηα ζπδπγηθή βία θαη κνξθέο
θαθνπνίεζεο ακέζσο θέξλνπκε κπξνζηά καο ηελ εηθόλα ελόο ζπδύγνπ πνπ θαθνπνηεί ηελ
ζύδπγν ηνπ. Απηό έρεη επηθξαηήζεη κέρξη ζήκεξα θπξίσο ιόγσ ηεο ηζρύνο πνπ έρεη ν άληξαο,
ιόγσ ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ ζηε ζσκαηηθή δύλακε.
Γελ είλαη όκσο ιίγεο νη θνξέο όπνπ έλαο άληξαο πθίζηαηαη θαθνπνίεζε από ηε ζύδπγν
ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σν θαηλόκελν απηό δελ είλαη ηόζν εκθαλέο θαζώο νη άληξεο
ληξέπνληαη λα νκνινγήζνπλ όηη είλαη ζύκαηα θαθνπνίεζεο από ηε ζύδπγν γηαηί θνβνύληαη όηη
ζα ράζνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο θαη ζα ππνζηνύλ ηνλ ριεπαζκό από ην ζπγγεληθό θαη θηιηθό
ηνπο πεξηβάιινλ (Σζόπεθαο, 2007).
5.2 Βία ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν γνλέσλ πξνο ην παηδί ηνπ
Καηά θαηξνύο έρνπλ δνζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, νξίδεη ηελ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ σο «Η θαθνπνίεζε ή
θαθνκεηαρείξηζε ηνπ παηδηνύ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο ζσκαηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο θαθήο
κεηαρείξηζεο,

ζεμνπαιηθήο

παξαβίαζεο,

παξακέιεζεο

ή

παξακειεκέλεο

ζεξαπεπηηθήο

αληηκεηώπηζεο ή εθκεηάιιεπζεο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλε ή ελ
δπλάκεη βιάβε πνπ αθνξά ηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζην πιαίζην κηαο ζρέζεο επζύλεο,
εκπηζηνζύλεο θαη δύλακεο» (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, 2009).
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σκαηηθή Σηκσξία
Χο ζσκαηηθή ηηκσξία νξίδεηαη ε πξάμε επηβνιήο πόλνπ ή ζσκαηηθήο δπζθνξίαο ζε
αλήιηθν, κε ζθνπό ην ζσθξνληζκό ή ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία,
κπνξεί λα πάξεη κνξθέο όπσο ην «μύιν», ην ραζηνύθη, ην ηξάβεγκα ησλ καιιηώλ ή ησλ απηηώλ,
ην ζπξώμηκν, ην ηαξαθνύλεκα, ην ρηύπεκα κε αληηθείκελν θ.α. (http://www.neapolisnews.gr ).
Ζ επηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ην ειεγθηηθό ζώκα ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο
ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (UNCRC), έρεη ηνλίζεη όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
απαηηνύλ ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, όζν ειαθξηέο θαη αλ είλαη,
θαζώο θαη όιεο ηηο απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθέο ηηκσξίεο (Council of Europe, 2008,
www.coe.int/children ).
ηε ρώξα καο ν λόκνο απαγνξεύεη ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, δελ
επηηξέπεηαη δειαδή νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο λα ρηππάλε ηα παηδηά, αιιά δελ απαγνξεύεη ηε
ζσκαηηθή ηηκσξία ζηνλ ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο. Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθό, ζε πνιιέο ρώξεο όπσο
νπεδία, Φηιαλδία, Ννξβεγία, Απζηξία, Κύπξν, Γαλία, Κξναηία θ.α. απαγνξεύεηαη από ην
λόκν νη γνλείο λα ρηππάλε ηα παηδηά ηνπο. (http://www.0-18.gr/gia-paidia/keimena-1/i-dimosiathesi-toy-synigoroy-toy-politi-gia-ti-riti-nomothetiki-apagoreysi-tis-somatikis-timorias ).
Η ζσκαηηθή ηηκσξία ησλ παηδηώλ ζπληζηά αηόπεκα θαη ησλ δύν γνληώλ, αθνύ ν έλαο
πξάηηεη θαη ν άιινο επηηξέπεη. Απνηειεί κηα ζησπεξή ζπκθσλία, ηελ νπνία, όκσο, ην παηδί
αδπλαηεί λα θαηαιάβεη θαη θνβίδεη (νύξαο, 2007). πρλά έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, θαζώο
απμάλεηαη ε αληηδξαζηηθόηεηά ηνπ ή δεκηνπξγεί άβνπια θαη άηνικα πιάζκαηα.
Οη άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ζσκαηηθέο,
ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί κπνξεί
λα παξνπζηάζνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, αληθαλόηεηα λα αγαπήζνπλ ή λα εκπηζηεπηνύλ ηνπο
άιινπο, επηζεηηθή, δηαηαξαθηηθή θαη ζπρλά παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκό θαη νξγή,
απηνηξαπκαηηζκό θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, ζθέςεηο απηνθηνλίαο, παζεηηθή εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά, απόζπξζε, θόβν λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζρέζεηο ή δξαζηεξηόηεηεο,
αλεζπρία θαη θνβίεο, πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζρνιηθή απνηπρία, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο
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ύπλνπ, εθηάιηεο, flashbacks θαη θαηάρξεζε αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ (Πξεθαηέ & Γησηάθνο,
2005).
Παξάιιεια, ε ζνβαξή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο θαθνπνίεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, όηαλ έλαο γνληόο ρηππάεη ην παηδί ηνπ, ηόηε ε εκπηζηνζύλε ηνπ παηδηνύ θινλίδεηαη,
κε έλαλ ηδηαίηεξν θαη επώδπλν ηξόπν. Σν παηδί έρεη αλάγθε από ζσκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ
πξνζδνθά από ηνπο γνλείο ηνπ. ηαλ θαθνπνηείηαη ζσκαηηθά από ηνπο γνλείο ηνπ, από ηνπο
ίδηνπο αλζξώπνπο δειαδή, πνπ πίζηεπε όηη ζα ην πξνζηάηεπαλ, ηόηε ληώζεη ληξνπή θαη έληνλε
νξγή. Αλ δελ αληηκεησπίζεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, ην πηζαλόηεξν
είλαη όηη ζα νδεγεζεί ζε θαθνπνηεηηθή ζσκαηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο (Colbert,
2005).
Φπρνινγηθή, πλαηζζεκαηηθή θαη Λεθηηθή Καθνπνίεζε
Ο όξνο «ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε» αθνξά έλαλ κεγάιν αξηζκό παηδηώλ ησλ νπνίσλ ε
θαηάζηαζε δελ είλαη απνηέιεζκα βίαηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θπξίσο απόξξνηα ηεο κε
αληαπόθξηζεο ησλ γνλέσλ ζηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ζηνξγή, αγάπε, αλαγλώξηζε θαη
αζθάιεηα» (Καηαπώδε, 2005).
Απηνύ ηνπ είδνπο ε θαθνπνίεζε είλαη πνιύ δύζθνιν λα αλαγλσξηζηεί θαη ζπλήζσο ην
αληίθηππό ηεο ππνηηκάηαη. πλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε βηώλεη έλα παηδί όηαλ ηνπ κεηαδίδεηαη
ην κήλπκα όηη είλαη αλάμην, αλεπαξθέο, όηη δελ ηνπ αμίδεη λα αγαπεζεί γη‟ απηό πνπ είλαη θαη όηη
έρεη αμία κόλν όηαλ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. «Ζ ςπρνινγηθή βία ζηελ νηθνγέλεηα
μεθηλάεη πνιύ λσξίο. Ζ ήδε ππάξρνπζα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ηνπ δεύγνπο, ε αλνκνηόηεηα ησλ
πξνζσπηθνηήησλ, ηα θαθά βηώκαηα δελ νδεγνύλ ζηελ θπζηνινγηθή εμέιημε ηνπ εκβξύνπ θαη
απνηεινύλ ην πξώην θνκκάηη ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ» (νύξαο, 2007). Απηό έρεη σο ζπλέπεηα,
λα ζπλερίδεηαη ε ίδηα θαηάζηαζε θαηά ηα πξώηα αλαπηπμηαθά ρξόληα ελόο παηδηνύ.
Ζ ςπρνινγηθή βία πεξηιακβάλεη: α.) Τπεξηίκεζε ηνπ εαπηνύ. ύκθσλα κε απηή ηελ
θαηάζηαζε εθθξάζεηο ηνπ ηύπνπ: «μέξεηο πνηνο είκαη εγώ θαη ηη πείξα έρσ από ηε δσή;», «κάζε
λα αθνύο θαη όηαλ κεγαιώζεηο ζα έρεηο ην δηθαίσκα λα κηιάο», «κε πνην δηθαίσκα κνπ κηιάο, αλ
δελ ππήξρα εγώ, δελ ζα ππήξρεο» θαη πιήζνο άιισλ, πιενλάδνπλ. β.) Τπνηίκεζε ηνπ παηδηνύ.
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Δδώ βξίζνπλ εθθξάζεηο πνπ ζηεξνύλ από ην παηδί ηε δπλαηόηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο,
θαζώο θαη ηεο δεκηνπξγίαο απηνεθηίκεζεο, όπσο: «είζαη αλίθαλνο γηα νηηδήπνηε», «ζα πεζάλεηο
κόλνο ζνπ θαη δπζηπρηζκέλνο» ή «είζαη άρξεζηνο θαη έηζη ζα κείλεηο γηα όιε ζνπ ηε δσή». γ.)
Δπηβνιή γλώκεο, πνπ ζπληζηά ηε ρξήζε παξνηκησδώλ απνθζεγκάησλ, όπσο: «θάε, δηάβαζε,
πξνζπάζεζε πεξηζζόηεξν», «κελ ηξσο ηόζν πνιύ», «ξεδίιη καο έθαλεο» θ.ά. δ.) Έιιεηςε
πξνζηαζίαο. ηελ παηδηθή ειηθία, ε απνπζία ζσκαηηθήο δύλακεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ςπρηθώλ
ιεηηνπξγηώλ σζεί ην παηδί λα πξνζπαζεί λα βξεη ζηεξίγκαηα εληόο θαη εθηόο ηεο νηθνγέλεηαο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε άζθεζεο ςπρνινγηθήο βίαο, νη γνλείο θαηαθξίλνπλ έληνλα ην παηδί θαη ηνπ
δεκηνπξγνύλ ελνρέο γηα ηηο επηινγέο ηνπ. Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηεξεύεη όηαλ νη γνλείο επηηξέπνπλ
ζε ζπγγελείο θαη ηξίηνπο λα πξνζβάιινπλ ην παηδί, λα ην θαηαθξίλνπλ θαη λα ην ηηκσξνύλ,
ζπληειώληαο έηζη ζηελ θαηαξξάθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ (νύξαο, 2007).
πλνςίδνληαο, ε ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ πεξηιακβάλεη όιεο εθείλεο ηηο
παξαιείςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηξαπκαηηθά ζηνηρεία όπσο ζπζηεκαηηθή
απεηιή, απόξξηςε, ηξνκνθξάηεζε, εθθνβηζκό, απνκόλσζε, εθκεηάιιεπζε, ππνηίκεζε,
απνζάξξπλζε, παξακέιεζε ή αγλόεζε ή αθόκα θαη πξαθηηθέο όπσο ν θπζηθόο πεξηνξηζκόο ηνπ
παηδηνύ, ν ππεξβνιηθόο θαη απηαξρηθόο έιεγρνο, νη θξαζηηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο επηζέζεηο, νη
εθβηαζκνί, ε ππέξκεηξε επίδεημε ηεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξηόηεηαο ησλ γνληώλ, αθόκα θαη ε
δηαθζνξά ησλ παηδηώλ από ελειίθνπο. Ζ ςπρνινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ηνπ
παηδηνύ ζρεδόλ πάληα ζπλνδεύεη ηε ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Δλώ, ε ιεθηηθή
θαθνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβαίλεη από νπνηνλδήπνηε ζην νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό ή εμσζρνιηθό
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ.
Μνιαηαύηα, ε ρώξα καο έρεη ππνγξάςεη ηε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΤΔΚ Α‟, 192/2.12.1992), ε νπνία ζπζηήλεη ηελ
απαγόξεπζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο βίαο ελαληίνλ ησλ παηδηώλ, θαζώο θαη ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο. ηελ Διιάδα, κόιηο πξηλ κεξηθά ρξόληα ςεθίζηεθε ν λένο λόκνο γηα ηελ
ελδννηθνγελεηαθή βία (Ν. 3500/2006), ζηνλ νπνίν, όκσο, αθελόο απαγνξεύεηαη, αθεηέξνπ επί
ηεο αζθήζεσο ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο αλειίθνπ σο κέζν ζσθξνληζκνύ ζην πιαίζην ηεο
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αλαηξνθήο ηνπ, γίλεηαη παξαπνκπή ζηνλ Αζηηθό Κώδηθα, ρσξίο όκσο λα απαγνξεύεηαη ξεηά ε
ζσκαηηθή ηηκσξία σο κέζν ζσθξνληζκνύ ησλ αλειίθσλ.
Σέινο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Παπαλνύηζνο (1984), «ηνπ γάκνπ ην έπαζιν
είλαη ην ''παηδί''. Πξηλ ην δηεθδηθήζεηο, άθεζε ην δεζκό πνπ ίδξπζεο λα δνθηκαζηεί από ην ρξόλν,
θαη από ηηο αλαπόθεπθηεο δπζρέξεηεο ηεο θνηλήο δσήο. Γηαηί αλ ν δεζκόο θνπεί, ην παηδί ζα είλαη
ην πξώην ζύκα ηεο θαθνηπρίαο θαη ηεο κσξίαο ησλ γνλέσλ».

5.3 εμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλήιηθσλ παηδηώλ
Ζ ζεμνπαιηθή παξαβίαζε ηνπ παηδηνύ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Kempe (1972) είλαη:
«ε εκπινθή εμαξησκέλσλ, αλώξηκσλ σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο παηδηώλ θαη
εθήβσλ ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο δελ θαηαλννύλ ζπλεηδεηά, γηα ηηο νπνίεο δελ
είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ έγθπξε ζπλαίλεζε θαη νη νπνίεο παξαβηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο
θνηλσλίαο όζνλ αθνξά ηνπο νηθνγελεηαθνύο ξόινπο».
Δπηπιένλ, ε Coulborn (1981) νξίδεη ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο εμήο: «εμνπαιηθή
θαθνπνίεζε είλαη ε ζσκαηηθή επαθή κεηαμύ αηόκσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο
(ζπλήζσο ελήιηθσλ θαη παηδηνύ) κε ζθνπό ηελ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ σξηκόηεξνπ
αηόκνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο – ζπλνπζίαο κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο,
πέξα από ζεμνπαιηθέο, όπσο ε άζθεζε δύλακεο ελόο αηόκνπ πάλσ ζε θάπνην άιιν, ή κηα
ηαπεηλσηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη θαη ηα δύν κέιε».
Παξάιιεια ν Colbert (2005), ππνζηεξίδεη «ρσξίο ακθηβνιία, ε πην βαζηά ζακκέλε
ληξνπή πξνέξρεηαη από ηελ αηκνκημία, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ην βηαζκό. ηηο πξάμεηο
απηέο, έλα πνιύ μερσξηζηό εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ αηόκνπ πθίζηαηαη βία, αθήλνληαο ην άηνκν λα
ληώζεη ζπκσκέλν θαη βξώκηθν σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηόηεηα». Δλώ ε Miles (2005),
ζεσξεί όηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαηαζηξέθεη θαη ηξαπκαηίδεη θαη ηα ίδηα θαη
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
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Ο όξνο ζεμνπαιηθή «παξαβίαζε» αληί «θαθνπνίεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξίλεη
δύν δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθελόο όηη ζε πνζνζηό 65% δελ παξαηεξνύληαη ζσκαηηθέο
θαθώζεηο (Αγάζσλνο-Γεσξγνπνύινπ) θαη άξα ν όξνο «θαθνπνίεζε» δελ έρεη πιήξε αληηζηνηρία
θαη ίζσο ιεηηνπξγήζεη παξαπιαλεηηθά, θαη αθεηέξνπ γηα λα γίλεηαη δηάθξηζε όηαλ ην θαηλόκελν
απηό αθνξά ζηελ εηζβνιή ζηνλ ςπρηθό ρώξν κε επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία, ηελ
ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ.
Μεηαμύ άιισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε (Καησπόδε, 2005) αλαθέξεηαη ζηελ
εθπόξλεπζε παηδηώλ κε ζηόρν ηελ απόθηεζε ρξεκάησλ, ηελ παξαγσγή πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ ή
θαη άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο από γνλείο, ζπγγελείο. Σν παηδί γίλεηαη αληηθείκελν ηεο
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ελώ ε δηαδηθαζία ελέρεη κηα δηεξγαζία
“εμαξηεκέλεο κάζεζεο”. Ο δξάζηεο είλαη ζπρλά άηνκν κε θνηλσληθό-ςπρνπαζεηηθή
πξνζσπηθόηεηα.
Σαπηόρξνλα, ν όξνο αηκνκημία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε
πνπ πεξηιακβάλεη ζπλνπζία, ζσπεία ή επίδεημε γελλεηηθώλ νξγάλσλ κεηαμύ ζπγγελώλ εμ‟
αίκαηνο. Να ζεκεηώζνπκε όηη πξόθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία “εμαξηεκέλεο κάζεζεο” θαζώο ζπρλά
ε αηκνκηθηηθή ζρέζε δηαξθεί γηα πνιιά ρξόληα. ήκεξα πέξα από ηνλ όξν αηκνκημία,
ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο ελδννηθνγελεηαθή ζεμνπαιηθή παξαβίαζε, πνπ νξίδεηαη σο ε ζπκκεηνρή
ή ε έθζεζε παηδηώλ θαη εθήβσλ ζε πξάμεηο κε ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν νη νπνίεο ππνθηλνύληαη
από ηνλ ελήιηθα θαη έρνπλ ζθνπό ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ
(Καησπόδε, 2005).

5.4 Παξακέιεζε, θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε αλήιηθσλ παηδηώλ
«Ζ παξακέιεζε αθνξά ζηε ζηέξεζε βαζηθώλ θαη ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ηνπ ζύκαηνο
(ζηέξεζε ειεπζεξίαο, νηθνλνκηθή ζηέξεζε θαη εμάξηεζε, έιιεηςε θξνληίδαο γηα ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζύκαηνο, απνζηέξεζε ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο αλαθνξηθά κε ηε
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ηεο απνζηέξεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θιπ.)» (Spinellis, 1997).
Σν θαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ηνπ παηδηνύ είλαη γλσζηό δηακέζνπ
ησλ αηώλσλ θαη εθδειώλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο. Δίλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε πνιηηηζκηθνύο
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θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο, εμαξηάηαη δε θαη από ηα πξόηππα ηα νπνία θάζε θνηλσλία
επηβάιιεη ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο αλαηξνθήο, πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ
παηδηώλ (Σζηάληεο, 2001).
Δπίζεο, ζεκαληηθή κνξθή θαθνπνίεζεο απνηειεί θαη ε παηδηθή εξγαζία. Παξόηη ην
θαηλόκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο έρεη πάξεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, ε
θνηλσλία, σζηόζν, δελ δείρλεη ηελ πξέπνπζα επαηζζεζία ζην ζέκα θαη ηείλεη λα εζεινηπθιεί
(Σζνπβέιαο, 2011). Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ε ππεύζπλε ελεκέξσζε είλαη έλα
βήκα πξνο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θνηλσληθνύ απηνύ δεηήκαηνο. πσο
επηζεκαίλεη ν Ρεγίλνο (όπσο αλαθέξεηαη ζην Σζνπβέιαο, 2011) επεηδή ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο
αδηαθνξίαο κπξνζηά ζε έλα θαηλόκελν πνπ επεξεάδεη ηελ αλζξσπηά θαη ηελ αμηνπξέπεηά καο,
θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ελαζρόιεζε κε απηό ην ζέκα.
ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ» (2006), ζηελ ζθηά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
ππάξρεη έλαο νιόθιεξνο κηθξόθνζκνο, ζηνλ νπνίν αλήιηθα παηδηά γίλνληαη ζύκαηα βάλαπζεο
θαθνπνίεζεο θπξίσο από γνλείο ή ζπγγελείο ηνπο. Ο κηθξόθνζκνο απηόο δελ βξίζθεηαη πάληα ζε
θάπνην απνκνλσκέλν ζεκείν, αιιά ζηε δηπιαλή πόξηα, ζην γεηηνληθό ζπίηη. Σα ηειεπηαία
ρξόληα ςπρνιόγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε
νινέλα θαη πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο.
πσο ππνζηεξίδεη ν Faller (1981), “ζπλαληνύκε ζπρλά αλαθνξέο γηα “ςπρνινγηθά
θαθνπνηεκέλα ή

παξακειεκέλα παηδηά”, σζηόζν, σο επί ην πιείζηνλ, απηέο νη αλαθνξέο

απνηεινύλ απιώο επηθαλεηαθέο ζεσξήζεηο, θάηη πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε
ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε δελ είλαη άκεζα εκθαλήο, ελώ θηάλεη ζηνπο εηδηθνύο κόλν όηαλ ηα
παηδηά παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνζηηθόηεηαο. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη νη
όξνη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε (emotional abuse), ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε (psychological
abuse), ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε (emotional neglect) θαη ςπρηθόο ηξαπκαηηζκόο (mental
injury).
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5.5 Δπηζέζεηο εθήβσλ πξνο γνλείο
Δθεβεία είλαη ην ζηάδην κεηαμύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. Δίλαη
θπζηνινγηθό θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ γηα ηνπο εθήβνπο λα ακθηζβεηνύλ ηνπο
γνλείο θαη ηελ εμνπζία θαζώο άγνπλ γηα κηα αλεμάξηεηε δσή. Ο έθεβνο ζα εθζέζεη πγηή ζπκό
θαη ζύγθξνπζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, πνπ δηαθέξεη ζαθώο από ηε βίαηε
ζπκπεξηθνξά. Ο ζπκόο είλαη ζπλαίζζεκα, ε βία έρεη λα θάλεη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμνπζία
(Howard et al, 2010).
Πάλησο, ζύκθσλα κε ηνλ Σζηάληε (2003), ε βία πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπκό ή
θαη όρη, έρεη γίλεη ηξόπνο δσήο. Καη ζπκπιεξώλεη επίζεο, όηη ν ζπκόο πνιύ εύθνια νδεγεί ζε
νξγή θαη επηζεηηθόηεηα, κε πηζαλέο εθξήμεηο βίαο.
H Μπεδέ (1990), επηζεκαίλεη ηελ εθεβηθή πεξίνδν σο πεξίνδνο θξίζεο ζηελ δσή ηνπ
αηόκνπ ε νπνία εμεηάδεηαη πνιύ ζπρλά ζε ζρέζε κε ηε βία θαη ηελ παξαβαηηθόηεηα.
Καηαιήγνπκε ινηπόλ, όηη

εθεβηθή βία είλαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη από έθεβν ζηελ νηθνγέλεηα γηα λα ειέγμεη, εμνπζηάζεη, απεηιήζεη ή λα
εμαλαγθάζεη γνλέα ή αδειθό (Howard et al, 2010). Ζ εθεβηθή βία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
νπνηαδήπνηε απ‟ ηα παξαθάησ:
σκαηηθή βία


θηύζηκν, ζπξώμηκν, ρηύπεκα, θινηζηέο



πέηαγκα αληηθεηκέλσλ, ζπάζηκν αληηθεηκέλσλ, δεκηέο ζηνπο ηνίρνπο ή ηηο πόξηεο



εθθνβηζηηθή ή ζσκαηηθή βία πξνο ηα αδέιθηα



βάλαπζε κεηαρείξηζε δώσλ



νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά πνπ απεηιεί ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ
πξόλνηα θαη αζθάιεηα

πλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη πξνθνξηθή βία

 πξνθνξηθή θαθνπνίεζε, δπλαηέο θσλέο, βξίζηκν, θξαπγέο, πξνζβνιέο θαη εμεπηειηζκόο
 πξνθνξηθόο εθθνβηζκόο
 ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ςπρνινγηθόο εθθνβηζκόο
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Οηθνλνκηθή βία
1.

απαηηεί λα ηνπ δίλεηε ρξήκαηα ή πξάγκαηα πνπ δελ είζηε ζε ζέζε λα ηνπ δώζεηε

2.

θιέβεη ρξήκαηα ή πξάγκαηα από εζάο, ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο ζαο

3.

πέθηεη ζε ρξέε γηα ηα νπνία επζύλεζηε εζείο

Σα ζρνιεία, όπσο θαη ε Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο έρνπλ θαηαξηίζεη πξνγξάκκαηα κε
ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπκνύ ζε ηάμεηο καζεηώλ (Σζηάληεο, 2003). Καηά
θαλόλα απηέο νη κέζνδνη έρνπλ έλα ραξαθηήξα γλσζηαθό/ζπκπεξηθνξηθό θαη παηδαγσγηθό θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο πνηθίιινπλ. Πάλησο, είλαη θαλεξό όηη ρξεηάδεηαη αθόκα πνιιή έξεπλα γύξσ
από απηέο ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα κπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα αλ αμίδεη λα ζπλερηζηνύλ ή
αλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη ελδερνκέλσο λα εγθαηαιεηθζνύλ.
5.6 Καθνπνίεζε/εθκεηάιιεπζε ειηθησκέλσλ
Ζ ηξίηε ειηθία απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία δύζθνιε πεξίνδν ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Ο
άλζξσπνο ζε απηή ηε θάζε αληηκεησπίδεη ζπληξηπηηθά γεγνλόηα (π.ρ. απώιεηεο πξνζθηιώλ
πξνζώπσλ, αδπλακία πξνζαξκνγήο θηι). Δπίζεο εμαζζελνύλ νη ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο ηνπ
δπλάκεηο, θαζηζηώληαο ηνλ έηζη επθνιόηεξν ζηόρν –αλ θαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε αδπλακία ησλ
ειηθησκέλσλ ζπλεπάγεηαη θαη πςειή ζπκαηνπνίεζή ηνπο δελ είλαη εξεπλεηηθά απξνζκάρεην
(Fattah, 1996 θαη Φηιηππίδεο, 1984).
Ζ θαθνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ νξίδεηαη από ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ)
σο “κηα κεκνλσκέλε ή επαλαιακβαλόκελε πξάμε εμαηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη βιάβε ή
απνηειεί θίλδπλν γηα έλα ειηθησκέλν άηνκν, αθόκε όκσο θαη ε απνπζία κηαο θαηάιιειεο
„αλζξώπηλεο‟ ελέξγεηαο. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε ζρέζεηο όπνπ όκσο
πξνζδνθάηαη εκπηζηνζύλε” (http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/index.html ).
Σα ζπλήζε εγθιήκαηα πνπ ηεινύληαη εηο βάξνο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ε θαθνπνίεζε θαη
ε παξακέιεζε, ε πξώηε ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο
(Αξηηλνπνύινπ & Μαγγαλάο, 1996). Οη ζύηεο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξνέξρνληαη θαηά θύξην
ιόγν από ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ, είλαη ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά ή άιινη ζηελνί ζπγγελείο.
(Μπαθαηζνύιαο, 1984). Αιιά θαη ζηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο νη ειηθησκέλνη είλαη
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ηδηαίηεξα εππξόζβιεηνη, πάιη εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο αδπλακίαο ηνπο λα αληηζηαζνύλ ζηε ρξήζε
βίαο πνπ ζηνρεύεη ζηελ πεξηνπζία ηνπο.
Παξ' όια απηά, ν αθξηβήο αξηζκόο ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ δελ γίλεηαη
εύθνια γλσζηόο ζηηο δησθηηθέο αξρέο, θαζώο πνιιά ζύκαηα απηήο ηεο ειηθίαο δελ
θαηαγγέιινπλ ηα εηο βάξνο ηνπο εγθιήκαηα. εκεηώλεηαη όκσο, όηη ν αξηζκόο εγθιεκάησλ εηο
βάξνο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη εμίζνπ κεγάινο κε ηελ αθαλή εγθιεκαηηθόηεηα εηο βάξνο παηδηώλ
θαη εθήβσλ (πηλέιιε 1991), δύν άιισλ θαηεγνξηώλ αδύλακσλ ιόγσ ειηθίαο ζπκάησλ.
Πεξαηηέξσ, νη ειηθησκέλνη πνπ πθίζηαληαη βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, λνηώζνπλ
αλαζθάιεηα, θαηάζιηςε, απαμίσζε, έληνλν θόβν θαη ζπρλά ελνρέο ζαλ λα επζύλνληαη γηα ην
γεγνλόο όηη θαθνπνηνύληαη θαη επεηδή είλαη αλίζρπξνη γηα λα ηελ απνηξέςνπλ. Τπνθέξνπλ
ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά. Οη ζπλζήθεο είλαη ηέηνηεο πνπ ζπλήζσο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα
αληηδξάζνπλ ή λα κηιήζνπλ γηα ην πξόβιεκά ηνπο ιόγσ ηνπ θόβνπ αληηπνίλσλ θαη αξλεηηθώλ
επηπηώζεσλ ( http://tkaridipsynk.blogspot.gr/ ).

6. Βία θαηά ησλ γπλαηθώλ
6.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξνθίι θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ
ην θαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο δε παίδεη ξόιν ε ειηθία, ε θπιή, ε ζξεζθεία ε κόξθσζε
νύηε ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη γπλαίθεο πνπ θαθνπνηνύληαη είλαη
δπλαηό λα αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηάμε θαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα. Έηζη ινηπόλ γηα
ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο απηώλ ησλ γπλαηθώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο
κεηαβιεηέο (Παπακηραήι, 2005) όπσο:
α) ε εμάξηεζε ηεο γπλαίθαο από ην ζύληξνθν ηεο
β) ν θόβνο ηεο απέλαληη ζηηο απεηιέο ηνπ δξάζηε
γ) ε ειπίδα όηη ν δξάζηεο ζα αιιάμεη
δ) ην αίζζεκα ληξνπήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ή ηελ θαηαγγειία ηεο θαθνπνίεζεο
θαη
ε) ε απνθπγή ησλ αξλεηηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε γπλαίθα θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο
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Παξ‟ όια απηά ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά

ηα νπνία πξνέθπςαλ από

κειέηε βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη από ηελ κειέηε δύν εξεπλώλ. Ζ πξώηε αθνξά απηή ηεο Walker
Lenore, (Walker,1989) ε νπνία αθνξνύζε 300 γπλαίθεο ειηθίαο 17-76 εηώλ, νη νπνίεο
θαηάγνληαλ από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη από ηελ Αγγιία. Ζ δεύηεξε αθνξά
έξεπλα

κε ζέκα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία ε νπνία δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Οθησβξίνπ 2002 – Απξηιίνπ 2003 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΚΔΘΗ (Αξηηλνπνύινπ θ.α., 2003 ), ε
νπνία έγηλε ζε δείγκα ρηιίσλ δηαθνζίσλ γπλαηθώλ, ειηθίαο 18-60 εηώλ, θάηνηθνη αζηηθώλ, εκηαζηηθώλ θέληξσλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ζε Παλειιαδηθό επίπεδν.
Απηά ινηπόλ ηα θνηλά ζεκεία είλαη:
1. Μηθξή απηνεθηίκεζε. Οη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο δείρλνπλ λα έρνπλ κηα ζπλερή
ακθηβνιία γηα ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο, ακθηβάιινπλ γηα ηελ επάξθεηα ηνπο θαη
ππνβαζκίδνπλ νπνηαδήπνηε επηηπρία ηνπο. Απηό θπξίσο νθείιεηαη ζηε ζπλερή θξηηηθή
πνπ δέρνληαλ από ηνπο άληξεο ηνπο, ε νπνία επεξέαζε άζρεκα ηελ θξίζε ηνπο. Οη
δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ πνιιέο θνξέο απνηεινύλ ηε βάζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο, θαη νη
δξαζηεξηόηεηεο έμσ από ην ζπίηη απιώο δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ
εαπηνύ ηνπο. Έηζη όηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά ζην ζπίηη, ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο
απνηπρεκέλν.
2. Πηζηεύνπλ όινπο ηνπο κύζνπο γηα ηηο ζρέζεηο θαθνπνίεζεο. Έρνπλ εζσηεξηθεύζεη όινπο
ηνπο πνιηηηζηηθνύο κύζνπο θαη ζηεξεόηππα θαη αηζζάλνληαη ελνρή γηα ηελ ζπκπεξηθνξά
ησλ αλδξώλ ηνπο. πκθσλνύλ κε ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο όηη νη άληξεο ηνπο ζα
άιιαδαλ ζπκπεξηθνξά αλ κπνξνύζε λ‟ αιιάμεη ε δηθή ηνπο.
3. Αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ην ζπίηη ηνπο, πηζηεύνπλ πνιύ ζηελ ελόηεηα
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζηεξεόηππα ηνπ γπλαηθείνπ ξόινπ. Ζ
θαθνπνηεκέλε γπλαίθα δέρεηαη πξόζπκα ηελ αληίιεςε όηη «ε ζέζε ηεο είλαη ζην ζπίηη».
Ο ζπληεξεηηθόο απηόο πξνζαλαηνιηζκόο νδεγεί ηελ γπλαίθα – ζύδπγν πνιιέο θνξέο ζην
λα εγθαηαιείπεη ηελ εξγαζία ηεο, αλεμάξηεηα από ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ έρεη
πξνθεηκέλνπ λα επραξηζηήζεη ηνλ ζύδπγν ηεο, αθνινπζώληαο έηζη ηα ζηεξεόηππα πνπ ηε
ζέινπλ λα παξακέλεη ζπίηη αθόκε θαη αλ απηό πνιιέο θνξέο επηθέξεη νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπο.
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4. Γέρνληαη ηελ επζύλε γηα ηηο βίαηεο πξάμεηο ησλ αληξώλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο
πξνζπαζώληαο λα δηθαηνινγήζνπλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άληξα ηνπο θαηεγνξνύλ
ηνλ εαπηό ηνπο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ν ζύδπγνο παξαπνλεζεί γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ
θαγεηνύ θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζεη βία ε ζύδπγνο ζα ζεσξήζεη όηη δηθαηνινγεκέλα
αληέδξαζε έηζη, αθνύ δελ είρε εηνηκάζεη θαηάιιεια ην θαγεηό θαη ζα ζεσξήζεη
ππεύζπλν ηνλ εαπηό ηεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδύγνπ ηεο.
5. Αηζζάλνληαη ελνρή, αιιά αξλνύληαη ηνλ ηξόκν θαη ηνλ ζπκό πνπ ληώζνπλ. Οη
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο αξλνύληαη όηη ληώζνπλ ηξόκν θαη θόβν πξνθεηκέλνπ λα
δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ζρέζε απηή. Υξεζηκνπνηνύλ δειαδή ηελ
άξλεζε σο κεραληζκό άκπλαο. Ο κεραληζκόο απηόο θακηά θνξά καο θάλεη λα κελ
είκαζηε ζε ζέζε λα αληηθξύζνπκε κηα θαηάζηαζε ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο.
Δκθαλίδεηαη ζε άηνκα πνπ βηώλνπλ έληνλεο αγρνγόλεο θαη ςπρσηηθέο θαηαζηάζεηο όπνπ
ην άηνκν δεκηνπξγεί θπξηνιεθηηθά ην δηθό ηνπ θόζκν, αξλνύκελν ηελ αληηθεηκεληθή
πξαγκαηηθόηεηα. Ο κεραληζκόο απηόο ζεσξείηαη ν πην αλώξηκνο θαη αξρατθόο
(Παπαγεσξγίνπ, 2004)
6. Οη γπλαίθεο ζύκαηα είλαη πηζαλό λα ππήξμαλ ζύκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο ή κάξηπξεο
θαθνπνίεζεο ηεο κεηέξαο ηνπο από ηνλ παηέξα θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, γεγνλόο
πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ αλνρή ηνπο απέλαληη ζηε βία ησλ ζπδύγσλ/ ζπληξόθσλ ηνπο.
7. Πξνζπαζνύλ λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ γύξσ ηνπο, ώζηε λα κε
ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηνπο άληξεο ηνπο λα ζπκώζνπλ. Ζ
γπλαίθα πηζηεύεη πσο αλ ζα κπνξέζεη λα ειέγμεη όινπο ηνπο παξάγνληεο, ζα απνθύγεη
ηνλ ζπκό ηνπ άληξα. Θεσξεί ηνλ εαπηό ηεο ππεύζπλν γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζσζηνύ
πεξηβάιινληνο γηα ην θαζέλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.
Παξάιιεια, γηα ηελ Δ. Αγάζσλνο (1990), ε επηζήκαλζε ελόο αθόκε παξάγνληα ν νπνίνο
αθνξά έλα είδνο «εζηζκνύ» ηεο γπλαίθαο ζηε βία, είλαη αμηνζεκείσηε. Ζ γπλαίθα πνπ ππνκέλεη
ηελ θαθνπνίεζε ηεο, είλαη πνιύ πηζαλό λα ήηαλ έλα θαθνπνηεκέλν παηδί, θαηά ηελ παηδηθή ηεο
ειηθία. πλεπώο έρεη απνθηήζεη έλα είδνο βηώκαηνο, ζπλήζεηαο θαη εμνηθείσζεο κε ηελ
βηαηόηεηα, θαη ζαλ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα ζα ηελ ππνκείλεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζπγθξηηηθά κε
κηα άιιε γπλαίθα πνπ δελ είρε ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο ζηελ παηδηθή ειηθία.
24

6.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξνθίι άλδξα ζύηε
ύκθσλα κε ηελ Παπακηραήι (2005), παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ κε βάζε θάπνηνπο παξάγνληεο:
α) ηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο αλδξηθήο
επηζεηηθόηεηαο
β) ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηνπ δξάζηε
γ) ηελ θνηλσληθνπνίεζε σο εξγαιείν δηακόξθσζεο ησλ ζηεξενηύπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δύν
θύια θαη ην θνηλσληθό πεξηερόκελν ησλ ξόισλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζέζε ηεο βίαο ζηελ
νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο ηνπ δξάζηε θαη
δ) ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ δξάζηε, ην επίπεδν δηαβίσζεο
ηνπ θαη ηελ θνηλσληθό-νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε.
Με βάζε ινηπόλ απηνύο ηνπο παξάγνληεο αιιά θαη κε ηελ κειέηε ησλ δύν εξεπλώλ πνπ
αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο κπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία πάληα κε
θάζε επηθύιαμε. Απηό γηαηί νη έξεπλεο δηεξεύλεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ παξνπζηάδνπλ
έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, ην νπνίν απνηειεί θαη ην κεγάιν ηνπο κεηνλέθηεκα. Σα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα θαη ηα θύξηα ζπκπεξάζκαηα ζηεξίδνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο όρη ησλ
ίδησλ ησλ δξαζηώλ αιιά θαη ησλ ζπκάησλ ηνπο.
Απηά ινηπόλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη:

1.

Έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε. Οη πεξηζζόηεξνη δξάζηεο έρνπλ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο
θαη ζηεξεόηππα γηα ηνλ ξόιν θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ άληξα. Ζ απνηπρία ηνπο λα
αγγίμνπλ ηα πςειά θνηλσληθά πξόηππα ηεο επηηπρίαο, όπσο νξίδνληαη γηα ην αληξηθό
θύιν θαη νη κε ξεαιηζηηθέο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπο, επηθέξνπλ έλα θαζνξηζηηθό
πιήγκα ζην «εγώ» ηνπο.

2.

Πηζηεύνπλ ζ‟ όινπο ηνπο κύζνπο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηηο ζρέζεηο θαθνπνίεζεο. Οη
δξάζηεο όπσο θαη νη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο έρνπλ εζσηεξηθεύζεη ηνπο
πνιηηηζηηθνύο κύζνπο θαη ηα ζηεξεόηππα θαη γη‟ απηό ην ιόγν ηνπο δηαησλίδνπλ θαη
ηνπο ζπληεξνύλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο.
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3.

Πηζηεύνπλ ζηελ παξαδνζηαθή ππεξνρή ησλ αληξώλ θαη ζηνλ ζηεξεόηππν αλδξηθό ξόιν
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Θεσξνύλ όηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη ζην ζπίηη. Απηό
θπξίσο νθείιεηαη ζηελ αλάγθε πνπ έρνπλ λα θπξηαξρνύλ πάλσ ζηε ζύδπγν ηνπο. Αλ
νη γπλαίθεο ηνπο εξγάδνληαη ηηο πηέδνπλ λα ζηακαηήζνπλ από ηελ εξγαζία ηνπο
αθόκε θαη αλ απηό ηνπο δεκηώζεη νηθνλνκηθά. Σηο βαζαλίδνπλ κε ηηο ππνςίεο γηα ηελ
ππνηηζέκελε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα δειόηππνη κε
ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.

4.

Καηεγνξνύλ άιινπο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. πρλά θαηεγνξνύλ ηα ζύκαηά ηνπο, ή άιινπο
εμσηεξηθνύο παξάγνληεο όπσο επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα ή ρξήζε αιθνόι σο
ππεύζπλνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αθόκε επηθαινύληαη αδπλακία ειέγρνπ ησλ
αληηδξάζεσλ ηνπο θαη απώιεηα κλήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίαηνπ πεξηζηαηηθνύ.

5.

Εειεύνπλ παζνινγηθά. Ζ δήιεηα θαη ε θαρππνςία ηνπο θηάλεη πνιιέο θνξέο ζηελ
παξάλνηα. Κάζε εμσηεξηθή παξέκβαζε ζεσξείηαη αλεπηζύκεηε εηζβνιή, ζην δεζκό
ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν πάλσ ζηε ζύληξνθν ηνπο
ρξεζηκνπνηνύλ αθόκε θαη βία.

6.

Παξνπζηάδνπλ κηα δηπιή πξνζσπηθόηεηα (Γηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηε ζύδπγν θαη
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν). Καη απηό γηαηί ζέινπλ λα
έρνπλ έλα πξόζσπν απνδεθηό πξνο ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. ηελ θνηλσλία
είλαη νη πνιηηηζκέλνη, νη άλζξσπνη πνπ ζέβνληαη ηνπο άιινπο, νη θηιήζπρνη πνιίηεο.

7.

Έρνπλ έληνλεο αληηδξάζεηο ζηξεο, πνπ πξνζπαζνύλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ πίλνληαο ή
δέξλνληαο ηηο γπλαίθεο ηνπο.

8.

πρλά ρξεζηκνπνηνύλ ην ζεμ ζαλ κηα βίαηε πξάμε γηα λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε
ηνπο θαη ηνλ ρισκό αλδξηζκό ηνπο.

9.

Γελ πηζηεύνπλ πσο ε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο. πρλά νη
δξάζηεο αξλνύληαη ή ειαρηζηνπνηνύλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εμαηηίαο ηεο
ληξνπήο ή ηεο ελνρήο πνπ αηζζάλνληαη γη‟ απηήλ.

10. πρλό είλαη ην θαηλόκελν λα έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη βία ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ή λα
έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνλ παηέξα ηνπο λα θαθνπνηεί ηελ κεηέξα ηνπο. Έηζη, απηό
είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ιάζνπο ηξόπνπ δηαπαηδαγώγεζεο θαη ηνπ θαύινπ θύθινπ
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ηεο βίαο. Γη‟ απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθό λα ππάξμεη πξόιεςε έηζη ώζηε λα
απνηξαπνύλ παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο από ηα παηδηά ησλ δξαζηώλ.

7. Αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ
7.1 Ννκνζεηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία
Ο Νόκνο ζηελ Διιάδα
Απνηέιεζκα όισλ απηώλ ησλ πξνζπαζεηώλ κε Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ αιιά θαη
επίζεκσλ θνξέσλ, αγώλσλ, εξεπλώλ, πνξηζκάησλ θαη πξνηάζεσλ, ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ Νόκνπ
πεξί ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Ν.3500/2006).
ε γεληθέο γξακκέο, ζα ιέγακε όηη ηέζζεξηο θαίξηεο κεηαξξπζκηζηηθέο ηνκέο πνπ επηθέξεη ν
λένο Νόκνο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δλδννηθνγελεηαθήο βίαο, δηακνξθώλνπλ κηα λέα
πξαγκαηηθόηεηα:


Γηα πξώηε θνξά, ηηκσξείηαη σο βηαζκόο ζην γάκν ν εμαλαγθαζκόο ηεο ζπδύγνπ ζε
εξσηηθή πξάμε.



Γηα πξώηε θνξά, ε άζθεζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζπληζηά πιένλ ηεθκήξην θινληζκνύ
ηνπ γάκνπ.



Γηα πξώηε θνξά, παξέρεηαη πξνζηαζία από πξάμεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ζηε
κόληκε ζύληξνθν ηνπ άλδξα, ζηηο πεξηπηώζεηο ζηαζεξήο ζπκβίσζεο ρσξίο γάκν.



Γηα πξώηε θνξά, θαζηεξώλεηαη ν ζεζκόο ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο γηα ηα
πιεκκειήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ν δξάζηεο θαη ην ζύκα
θαινύληαη- εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη νη δύν- ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ εηζαγγειέα,
ζπλεπηθνπξνύκελνη από θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, ςπρνιόγνπο θαη άιινπο εηδηθνύο
επηζηήκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο θαη
ηεο νηθνγελεηαθήο γαιήλεο. Αλ ε δηαδηθαζία απηή δε θέξεη απνηέιεζκα, δηεμάγεηαη
θαλνληθά ε πνηληθή δίθε.
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Δίλαη ζαθέο, όηη ζην ζύκα παξέρνληαη δπλαηόηεηεο πιήξνπο εζηθήο θαη ηεο αλαγθαίαο
πιηθήο ζπκπαξάζηαζεο, από ηνπο πθηζηάκελνπο Πξνλνηαθνύο θαη Κνηλσληθνύο θνξείο ηεο
Πνιηηείαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη θνξείο απηνί αλαιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή
ζηήξημε ησλ θαθνπνηεζέλησλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κε ηειεθσληθή γξακκή άκεζεο θνηλσληθήο
βνήζεηαο -αξ. ηει 197- κε θέληξα θνηλσληθήο ζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθνύο ζηαζκνύο, μελώλεο
θηινμελίαο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
Δπηπξόζζεηα, ν λένο Νόκνο παξέρεη ζηήξημε θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε ζηα ζύκαηα
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πιηθή ζπλδξνκή θαη απνηειεζκαηηθή λνκηθή πξνζηαζία. Υξεηάδεηαη
επίζεο λα ζεκεησζεί, όηη ε πνηληθή δίσμε γηα ηα πιεκκειήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αζθείηαη
πιένλ απηεπαγγέιησο θαη όρη θαη‟ έγθιεζηλ. Δάλ δελ ηειεζθνξήζεη ε πνηληθή δηακεζνιάβεζε,
αθνινπζείηαη ε απηόθσξε δηαδηθαζία, νπόηε ν δξάζηεο θαιείηαη λα άξεη ή λα απνθαηαζηήζεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο βάλαπζεο πξάμεο ηνπ. Αθόκα, νξίδεηαη ην ειάρηζην πνζόλ γηα ηε ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε ηνπ ζύκαηνο, ιόγσ εζηθήο βιάβεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε ρίιηα επξώ.
Δθηόο απ' απηό, επηβάιιεηαη σο πεξηνξηζηηθόο όξνο ε απνκάθξπλζε ηνπ δξάζηε από ηελ
νηθνγελεηαθή εζηία, ε κεηνίθεζή ηνπ, ε απαγόξεπζε λα πξνζεγγίδεη ηνπο ρώξνπο θαηνηθίαο ή
θαη εξγαζίαο ηνπ ζύκαηνο. Τπνρξεσηηθά ν δξάζηεο εληάζζεηαη ζε εηδηθό ζπκβνπιεπηηθόζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ζε δεκόζην θνξέα.
Παξάιιεια, παξέρεηαη απαιιαγή ηνπ ζύκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο από ηα δηθαζηηθά
έμνδα γηα ηηο άκεζα απαηηνύκελεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, εθόζνλ ην ζύκα βξίζθεηαη ζε πξνζσξηλή
αδπλακία λα θηλήζεη ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Πξνβιέπεηαη
επίζεο, ε ππνρξέσζε ηεο Αζηπλνκίαο λα ελεκεξώλεη ην ζύκα γηα ηηο δπλαηόηεηεο πιήξνπο
εζηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο αλαγθαίαο πιηθήο ζπλδξνκήο –ζηέγαζεο θαη ηξνθήο- πνπ
παξέρνπλ νη πθηζηάκελνη Πξνλνηαθνί θαη Κνηλσληθνί θνξείο ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Αμίδεη πιένλ λα αλαθεξζεί, όηη ζε ππνζέζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο ρσξίο όξθν, ελώ νη αλήιηθνη δελ θιεηεύνληαη σο κάξηπξεο
ζην αθξναηήξην, παξά κόλν θαη‟ εμαίξεζε, δειαδή αλ ε εμέηαζε ηνπο θξίλεηαη από ην
δηθαζηήξην σο αλαγθαία.
Γηαπηζηώλεηαη επηπιένλ, όηη απαγνξεύεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δξάζηε

28

θαη ηνπ ζύκαηνο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, ώζηε λα απνηξέπεηαη ν ζηηγκαηηζκόο ηεο
νηθνγέλεηαο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ, ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ.
Σέινο νη επαπεηινύκελεο ζην λέν Νόκν πνηληθέο θπξώζεηο είλαη νη εμήο:


Γηα ηελ απιή θαη ηε ζπλερή ειαθξά ζσκαηηθή βιάβε, θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.



Γηα ηελ επηθίλδπλε ζσκαηηθή βιάβε, θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.



Γηα ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ.



Γηα ηε βαξηά ζθνπνύκελε ζσκαηηθή βιάβε, θάζεηξμε.



Γηα ηελ παξάλνκε βία, θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη γηα ηελ απεηιή, θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ δέθα εκεξώλ.



Γηα ηελ πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ.

7.2 Αληηκεηώπηζε θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ από επίζεκνπο θνξείο
Γηα λα θαηαθέξνπλ νη γπλαίθεο λα μεπεξάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο βίαο θαη λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ηηο θαζηζηνύλ επάισηεο ζηε βία, ρξεηάδεηαη έλα επξύ θάζκα
ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο. Απηνύ ηνπ είδνπο νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ θαηαθύγηα γπλαηθώλ θαη κνλάδεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηειεθσληθέο γξακκέο
ππνζηήξημεο γπλαηθώλ, ςπρνινγηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,
λνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Δίλαη επίζεο
ζεκαληηθό απηέο νη ππεξεζίεο λα παξέρνληαη από δηαθνξεηηθά όξγαλα θαη εκπιεθόκελνπο
θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθώλ
νξγαλώζεσλ, δεδνκέλεο ηεο πνιπδηάζηαηεο θύζεο θαη ησλ πνιιαπιώλ ζπλεπεηώλ ηεο βίαο θαηά
ησλ γπλαηθώλ (www.react.gr ).
ύκθσλα κε ηε DePorto (2003) ην αδηέμνδν πνπ ρηίδεη ε βία είλαη κία καθξά δηαδηθαζία
πνπ εμειίζζεηαη κέζα ζηε ζρέζε. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε ζρέζε «γηα πνιιά ζύκαηα
ζηελ αξρή θαίλεηαη θαη γίλεηαη αηζζεηή σο κία πξαγκαηηθά όκνξθε εκπεηξία πνπ ζηαδηαθά
αλαπηύζζεηαη ζε έλα ςπρνινγηθό βαζαληζηήξην κε ηελ αίζζεζε ηεο αδπλακίαο δηαθπγήο».
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Ο θύξηνο ξόινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκώλ είλαη λα ππνδέρνληαη θαη λα βνεζνύλ ηηο
γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ δεηνύλ βνήζεηα. ηηο δνκέο απηέο κπνξεί λα απεπζπλζεί θαη θάπνηνο
ηξίηνο, ν νπνίνο ζα δεηήζεη βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ελόο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνύ. Οη
πξώηεο ζπκβνπιέο πνπ ζα πάξεη κηα γπλαίθα ε νπνία ζα δεηήζεη βνήζεηα, είλαη πνιύ
θαζνξηζηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο. Μία πξώηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηηο γπλαίθεο πνπ κηινύλ
γηα ην πξόβιεκά ηνπο, πσο ππάξρεη ζηε δηάζεζή ηνπο έλαο νιόθιεξνο ππνζηεξηθηηθόο
κεραληζκόο θαη όηη κπνξνύλ λα εκπηζηεπζνύλ ην πξόβιεκά ηνπο. Καηά δεύηεξνλ, βνεζνύλ ηηο
γπλαίθεο λα δηακνξθώζνπλ κηα αληίιεςε γη‟ απηό πνπ βηώλνπλ, καθξηά από ην ζπλαίζζεκα ηεο
ελνρήο. ηόρνο είλαη λα ελδπλακσζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα πηζηέςνπλ νη ίδηεο πξώηα
από όια όηη δελ είλαη απηέο ην πξόβιεκα. Σξίηνλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε από κηα γπλαίθα ζύκα
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο όηη δελ είλαη κόλε ηεο, απνηειεί ηνλ θαιύηεξν ζύκκαρό ηεο γηα λα
αληηκεησπίζεη απηό πνπ βηώλεη.. Απηό πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηηο εηδηθέο δνκέο γηα ηηο
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, είλαη πσο θάζε γπλαίθα ζα έρεη ηε βνήζεηα πνπ ζα δεηήζεη, ερέκπζα
θαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Οη δνκέο απηέο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ιόγσ ηεο
αλάγθεο απνκάθξπλζεο ησλ ζπκάησλ από ηελ εζηία ηεο βίαο θαη, εηδηθόηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο, πξνζηαηεύνληάο ηνπο από ην ζύηε. Δπίζεο, νη Ξελώλεο παξέρνπλ ζηηο γπλαίθεο θαη
ηα παηδηά ηνπο, εθηόο από θηινμελία θαη αζθάιεηα, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε από
εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ηνπο ζηειερώλεη (ςπρνιόγν, θνηλσληθή ιεηηνπξγό,
δηνηθεηηθό/βνεζεηηθό πξνζσπηθό).

(http://www.emprosnet.gr/article/69899-anases-asfaleias-

kai-zois ).
πσο ραξαθηεξηζηηθά ζπκπιεξώλεη θαη ε Chaplin (1999): « ε/ν ζύκβνπινο δξα σο έλα
ζπκβνιηθό δνρείν πνπ εκπεξηέρεη θαη ηξνθνδνηεί ηελ πειάηηζζα».
„Έηζη ινηπόλ, ε πνιηηεία πξνζηαηεύεη, ζηεξίδεη θαη δίλεη δηέμνδν ζηα ζύκαηα, ζηα νπνία
παξέρνληαη δπλαηόηεηεο πιήξνπο εζηθήο θαη ηεο αλαγθαίαο πιηθήο ζπκπαξάζηαζεο από ηνπο
πθηζηάκελνπο Πξνλνηαθνύο θαη Κνηλσληθνύο θνξείο. Οη θνξείο απηνί αλαιακβάλνπλ ηελ
θνηλσληθή ζηήξημε ησλ θαθνπνηεζέλησλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κε μελώλεο θηινμελίαο,
ζπκβνπιεπηηθνύο ζηαζκνύο, θέληξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
πγθεθξηκέλα θάπνηνο κπνξεί λα απεπζπλζεί:
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Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο ησλ θύιισλ, Γξακκή SOS : 15900

(24σξε ηειεθσληθή

γξακκή)
Γξακκή SOS «Γίπια ζνπ»: 800-11-88 881 (από ζηαζεξό ηειέθσλν ρσξίο ρξέσζε), 210 7786
800 (από θηλεηό ηειέθσλν κε ρξέσζε)
Κέληξα Τπνδνρήο Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθώλ: Αζήλα: 210 5235 318, 210 5235 250, Πεηξαηάο
: 210 4112 091, 210 4129 101
Γίθηπν γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Αλδξηθήο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ: 210 3828 126
(Γεπηέξα – Παξαζθεπή 16.00 – 20.00)
ύλδεζκνο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο – Βνήζεηα γηα ηε Βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα:
210 3616 232 (Σεηάξηε 18.00 – 20.00)
Γπλαηθεία Οκάδα Απηνάκπλαο: 210 5221 101, 210 5316457
Ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία Αζήλαο: 210 3613 340 (Αθαδεκίαο 60)
Ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία Πεηξαηά: 210 4177 876 (Γνύλαξε 31)
Πιεξνθνξίεο: Κέληξν Δξεπλώλ γηα ζέκαηα Ηζόηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) Αζήλα: 210 3212 690

7.3 Πξόιεςε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απνηεινύλ ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ αύμεζε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ πξόιεςε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαζώο κπνξνύλ
λα δηαδξακαηίζνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ λνξκώλ πνπ αθνξνύλ ζην
θύιν θαη ησλ λννηξνπηώλ πνπ δηαησλίδνπλ ηελ αληζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε βία θαηά ησλ
γπλαηθώλ. Δπνκέλσο, ε εθζηξαηεία ζηα ΜΜΔ έρεη γεληθόηεξα σο ζηόρν, ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ηεο θνηλσλίαο ζην πξόβιεκα ηεο έκθπιεο βίαο θαη, εηδηθόηεξα, ηελ εμάιεηςε ησλ έκθπισλ
ζηεξενηύπσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ θαζηζηνύλ ηε
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βίαηε ζπκπεξηθνξά απνδεθηή, ζηνρεύνληαο εηδηθόηεξα ηελ νκάδα ησλ ζπηώλ, αλδξώλ θαη
αγνξηώλ. ηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο πξνγξακκαηίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθνξεηηθά κέζα
ειεθηξνληθήο θαη έληππεο επηθνηλσλίαο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, έληππνο ηύπνο, αθίζεο
εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαη δηαδίθηπν).
(http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=1231&-V=news ).
Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιείσλ, ησλ ζπιιόγσλ
θαζεγεηώλ θαη ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαίξην ξόιν ζηελ
αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη κία από ηηο θύξηεο
πεγέο πνιηηηζηηθώλ πξνηύπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνηύπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε βία, πνπ
βαζίδεηαη ζην θύιν, όπσο είλαη ηα ζηεξεόηππα ησλ θύισλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ απζηεξώλ
ξόισλ ησλ θύισλ όζνλ αθνξά ην πνηα ππνηίζεηαη πσο είλαη ε «πξέπνπζα» αλδξηθή θαη
γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά. Καζώο ε εθεβεία απνηειεί πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δηαπιάζεηαη ν
ραξαθηήξαο ηνπ παηδηνύ, απηνύ ηνπ είδνπο ηα πνιηηηζηηθά πξόηππα κπνξνύλ λα εζσηεξηθεπζνύλ
από ηα λεαξά θνξίηζηα θαη αγόξηα, απμάλνληαο ηηο πηζαλόηεηεο λα βηώζνπλ πεξηζηαηηθά βίαο
είηε σο ζύκαηα είηε σο ζύηεο. Νέα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ηα πξόηππα βίαο θαη ζπκαηνπνίεζεο
κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαηά ηελ πξώηκε εθεβεία θαη ζύληνκα λα γίλνπλ κε αλαζηξέςηκα.
(Rosewater, 2003).
ύκθσλα κε ην πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ
2009-2014 πνπ εθπνλήζεθε ζηελ Διιάδα κε πιήξε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΑ, θάπνηεο
επηπιένλ δέζκεο δξάζεσλ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνύλ αθνξνύλ: ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηειερηαθνύ
δπλακηθνύ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί ζηνπο νπνίνπο
απεπζύλνληαη ηα ζύκαηα βίαο γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα (αζηπλνκηθνί, επαγγεικαηίεο πγείαο θαη
πξόλνηαο εηζαγγειείο, δηθαζηέο θιπ) αιιά θαη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη ζηηο γπλαηθείεο
θπιαθέο ζα εθπαηδεπζνύλ ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ νξζόηεξα θαη κε επαηζζεζία όζνπο
εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζα πινπνηεζνύλ
ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Καηάξηηζε ησλ ζηειερώλ ησλ
ζπκβνπιεπηηθώλ θέληξσλ θαη ησλ μελώλσλ. Δπίζεο, ηα ζηειέρε ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ θέληξσλ
θαη ησλ μελώλσλ (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιόγνη, θιπ) ζα εθπαηδεπζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο βίαο ώζηε λα κπνξνύλ λα
αληηκεησπίδνπλ κε επάξθεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ.
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(http://www.isotita.gr/var/uploads/Press/25112009_Ethniko_programma_bia.pdf).
Ο ηεξκαηηζκόο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ ζα επηηεπρζεί κέζα από ηελ αιιαγή εθείλσλ
ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ, ησλ πνιηηηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ άλδξα λα εκκέλεη ζηελ θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε γπλαίθα.
Αιιαγή κόλν ζηα θνηλσληθά πξόηππα ρσξίο ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε όηη νη βίαηεο
ζπκπεξηθνξέο είλαη ιάζνο, δελ ζα νδεγήζεη ζηελ εμάιεηςε βίαο (Παπαγηαλλνπνύινπ & Γθνύβα,
2009).
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8. Μεζνδνινγία έξεπλαο
8.1 ηόρνη έξεπλαο
ε κηα επνρή πνπ ε ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηδηαίηεξα ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ απνηειεί κία
«κεηαδνηηθή αζζέλεηα» ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε όιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ε
παξνύζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηε βία
κέζα ζην γάκν ηνπο, ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ηνπο απνηξέπνπλ από ηελ θαηαγγειία θαη ηηο
πξνηάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο.
ηόρνη ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη:
1. Να δηαπηζησζνύλ ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο.
2. Να δηεξεπλεζνύλ νη ηύπνη βίαο πνπ βηώλνπλ νη γπλαίθεο από ηνλ άλδξα-ζύηε.
3. Να δηεξεπλεζνύλ νη γλώζεηο ησλ γπλαηθώλ ζε ζρέζε κε ηε δηθαηώκαηά ηνπο κέζα ζην γάκν θαη
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
4. Να δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ γπλαηθώλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαθνπνίεζεο αιιά θαη κεηά ην ρσξηζκό ηνπο από ηνλ άλδξα-ζύηε
5. Πνηα ηα αίηηα πνπ νη γπλαίθεο απνθεύγνπλ λα θαηαγγείινπλ ηε βία;
6. Πόζν εύθνιε ή δύζθνιε είλαη ε δσή κεηά ηελ θαθνπνίεζε;
7. Πνηα ε ζρέζε αλδξώλ-ζπηώλ θαη γπλαηθώλ – ζπκάησλ κεηά ην δηαδύγην;

8.2 Δξγαιείν έξεπλαο
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αλάδεημε θάπνησλ
ζπκπεξαζκάησλ όζνλ αθνξά ηηο κνξθέο, ηα αίηηα, ην πξνθίι ηνπ ζύηε, ηηο ζηάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ αιιά θαη ησλ παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο από ηελ θαηαγγειία.
Αξρηθά αλαηξέμακε ζε ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κειεηήζακε ππάξρνπζεο έξεπλεο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηε ζπλέρεηα δηαηππώζακε ηνπο εξεπλεηηθνύο καο ζηόρνπο, όπσο
εθηίζεληαη παξαπάλσ.
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Αλαδεηώληαο ηηο απαληήζεηο ζηα θαίξηα απηά εξσηήκαηα, επηιέρζεθε ε δηεμαγσγή πνηνηηθήο
έξεπλαο κε θύξην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ πξνηίκεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη επηρεηξείηαη «ε αλαθάιπςε ησλ απόςεσλ ηνπ
εξσηώκελνπ πιεζπζκνύ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο ππό ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηώλνπλ θαη
αηζζάλνληαη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό ζέκα» (Bird, & ζπλ., 1999:320). Με άιια ιόγηα πξόθεηηαη
γηα ηελ κέζνδν πνπ έρεη σο αληηθείκελό ηεο λα ζρεκαηίζεη έλα «λνεηηθό πεξηερόκελν» (Mialaret,
1997: 148), λα απνθαιύςεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη λα αλαγλσξίζεη ζπκπεξηθνξέο. Βαζηθό
εξγαιείν ηεο είλαη ε ζπλνκηιία πνπ ιακβάλεη ρώξα κεηαμύ δύν ή θαη παξαπάλσ πξνζώπσλ. Ο
Tuckman (1972), όξηζε ηηο ζπλεληεύμεηο σο δπλαηόηεηα «εηζόδνπ» ζην ηη δηαδξακαηίδεηαη ζην κπαιό
ηνπ ππνθεηκέλνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε «αλνηθηώλ εξσηήζεσλ». Οη
«αλνηθηέο εξσηήζεηο» έρνπλ νξηζηεί από ηνλ Kerlinger (1970) σο εθείλεο πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην
αλαθνξάο γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ, αιιά βάδνπλ ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνύο ζηηο
απαληήζεηο θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο έρνπλ κία ζεηξά από πιενλεθηήκαηα:
είλαη επέιηθηεο, επηηξέπνπλ ζην ζπλεληεπθηή λα θάλεη εξσηήζεηο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πάεη ζε
κεγαιύηεξν βάζνο, αλ ην επηιέμεη, ή λα δηεπθξηλίζεη νπνηεζδήπνηε παξαλνήζεηο. Δπίζεο δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζην ζπλεληεπθηή λα ειέγμεη ηα όξηα ηεο γλώζεο ηνπ απαληώληνο. Αθόκα ελζαξξύλνπλ ηε
ζπλεξγαζία θαη βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία επαθήο, επηηξέπνληαο ζην ζπλεληεπθηή λα θάλεη πην ζσζηή
εθηίκεζε απηνύ πνπ πξάγκαηη πηζηεύεη ν εξσηώκελνο. Σέινο, νη αλνηθηέο εξσηήζεηο κπνξεί επίζεο λα
έρνπλ σο απνηέιεζκα κε αλακελόκελεο ή απξόβιεπηεο απαληήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ππνδείμνπλ
ζρέζεηο ή ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί έσο ηώξα (Cohen & Manion, 2000).
8.3 Γείγκα έξεπλαο
ηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζακε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Σα βήκαηα πνπ
αθνινπζήζακε ήηαλ ηα εμήο:
1. Δπηινγή ησλ εξσηώκελσλ (δείγκα ηεο έξεπλαο): επηιέμακε έλα δείγκα κε ην νπνίν ζα
κπνξνύζακε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ζρεηηθή επθνιία. Πην ζπγθεθξηκέλα

ην δείγκα ηεο έξεπλαο

απνηειείηαη από 4 γπλαίθεο, νη νπνίεο βίσζαλ ηε βία κέζα ζην γάκν ηνπο. Ζ ειηθία ησλ γπλαηθώλ
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θπκαίλεηαη από 29 έσο 40 ρξνλώλ. Πεξαηηέξσ κεηαβιεηέο απνηέιεζαλ ην εθπαηδεπηηθό/επαγγεικαηηθό
επίπεδν θαη ν ηόπνο δηακνλήο.
2. Πξνεηνηκαζία- ζρεδηαζκόο ηεο ζπλέληεπμεο: α) ζρεδηάζακε ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο, νη νπνίνη
λα ζπλάδνπλ κε ην ζηόρν θαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, β) πξνζδηνξίζακε ηνλ ηξόπν θαη ηηο
ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο έηζη, ώζηε λα είλαη θνηλέο γηα όιεο ηηο εξσηώκελεο.
3. Αξρηθή πξνζέγγηζε ηεο εξσηώκελεο: α) επηρεηξήζακε κηα πξώηε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε γηα
ηελ εδξαίσζε θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο, β) δηαθσηίζακε γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηελ απζηεξή δηαηήξεζε
αλσλπκίαο ηεο ζπλέληεπμεο.
4. Γηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο: α) επηζθεθηήθακε ηηο γπλαίθεο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηόπν
ζπλάληεζεο β) μεθηλήζακε ηε ζπλέληεπμε κέζσ ηηο νπνίαο πξνζπαζήζακε λα εθκαηεύζνπκε ηα
πξνζσπηθά βηώκαηα, ηηο απόςεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθώλ,
αθνινπζώληαο έλα δεδνκέλν «πξσηόθνιιν» ζπλέληεπμεο, κε εξσηήζεηο ην πεξηερόκελν θαη ηε ζεηξά
ησλ νπνίσλ αθνινπζήζεθε θαη ζηηο ηέζζεξηο εξσηώκελεο γπλαίθεο.
5. Αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ θαη απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.
6. Δπραξηζηήζακε ηηο εξσηώκελεο θαη ηηο ελεκεξώζακε όηη αλ επηζπκνύλ κπνξνύλ λα
πιεξνθνξεζνύλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο αθνινύζεζε ε απνκαγλεηνθώλεζε, δηαδηθαζία
απαξαίηεηε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ. ηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθε ε
θσδηθνπνίεζε Α΄ θαη Β΄ ηάμεο γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ κε ηειηθό ζθνπό ηε
εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.
8.4 Γπζθνιίεο/πεξηνξηζκνί θαη εζηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ησλ ζπλεληεύμεσλ δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ
ζπλεξγαζία κε ηηο εξσηώκελεο γπλαίθεο, αθνύ όιεο έδεημαλ ελδηαθέξνλ από ηελ αξρή ηεο
ζπλάληεζήο καο. Ζ κόλε δπζθνιία αθνξνύζε ηελ πεξίπησζε κίαο γπλαίθαο ε νπνία δελ
επηζπκνύζε ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο καο. Παξ‟ όια απηά, ε εξσηώκελε ήηαλ απόιπηα
ζύκθσλε ζηε ιήςε ζεκεηώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαζώο ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί κία κηθξνύ πεδίνπ έξεπλα
αθνύ ην δείγκα είλαη κηθξό, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ δελ κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ. Θα
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κπνξνύζε όκσο λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κηα κειινληηθή έξεπλα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο ζρεηηθά κε
πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο θαηαγγειίαο ησλ πεξηζηαηηθώλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηε
γλσζηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Αο ειπίζνπκε ε πνιηηεία αιιά θαη ε θνηλσλία
γεληθόηεξα λα „‟κεηαηξαπνύλ‟‟ ζε άηνκα πνπ ζα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή
βία, αθνύ ε πξόιεςε θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ
αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ.
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8.5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο

ΠΡΟΦΗΛ ΘΤΣΖ
Ήηαλ έλαο κνξθσκέλνο άλζξσπνο, πνιύ επγεληθόο
θαη ηξπθεξόο απέλαληί κνπ.
[Int1]
Δθείλνο αζρνινύηαλ κε γεσξγηθέο εξγαζίεο. Ήηαλ
έλαο άλζξσπνο ηξπθεξόο απέλαληί κνπ, κεξηθέο
θνξέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύκηδε παηέξαο θαη
θόξεο..
[Int2]

Έδεηρλε όηη κε αγαπνύζε!
[Int4]
Γηπξόζσπνο. ηελ αξρή δελ είρε δώζεη ελδείμεηο γηα
βίαηε ζπκπεξηθνξά. Ήηαλ ιίγν πηεζηηθόο κόλν ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηα θαζεκεξηλά καο
δεηήκαηα. Καηά η‟ άιια, θεξόηαλ επγεληθά,
ηξπθεξά… κεηά έδεημε ην αιεζηλό ηνπ πξόζσπν.
Ήηαλ ζηξαηησηηθόο.
[Int3]

ΣΤΠΟΗ ΒΗΑ
Ξεθίλεζε κε ιεθηηθή βία. Γηα αζήκαληνπο ιόγνπο
άξρηζε λα κε βξίδεη. ζν πέξλαγε ν θαηξόο γηλόηαλ
όια θαη πην έληνλν, ζπλέρηδε λα κε ηαπεηλώλεη
θαζεκεξηλά. Μέρξη πνπ έθηαζα ζε ζεκείν λα κελ
αληέρσ άιιν θαη ηνπ δήηεζα λα ρσξίζνπκε. Δθείλνο
βέβαηα δεηνύζε ζπγλώκε, έιεγε πσο δελ ζα κνπ
μαλακηιήζεη κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν θαη όηη ζα αιιάμεη.
Δγώ ήκνπλ πνιύ εξσηεπκέλε ηόηε… ήμεξα όηη δελ
ελλννύζε απηά πνπ έιεγε αιιά ηνλ ζπγρσξνύζα.
Θπκάκαη ζαλ ρζεο ηελ πξώηε θνξά πνπ κε ρηύπεζε
… ήκνπλ έγθπνο. Με έζπξσμε θαη κνπ έξημε
κπνπληά ζην πξόζσπν. Φπζηθά απηή ε ζπκπεξηθνξά
ζπλερίζηεθε… αιιά πάληα ήηαλ πξνζεθηηθόο.
Απέθεπγε λα κνπ αθήζεη ζεκάδηα… Ήμεξε όηη ζα
κπνξνύζα λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα απνδείμεηο.
Έηζη, δελ κπνξνύζα λα θάλσ θάηη.
[Int1]

Ξεθίλεζε όηαλ πηα είρα κεγαιώζεη ηα παηδηά κνπ θαη
έλησζα ηελ αλάγθε λα βγσ ιίγν από ην ζπίηη. Να
δνπιέςσ. Φπζηθά όηαλ ηνπ ην είπα ε αληίδξαζε ηνπ
ήηαλ …εληειώο παξάινγε! Με θαηεγνξνύζε γηα
ηξειά πξάκαηα θαη κε έβξηδε! Έηζη, δελ ηνπ
μαλαέθαλα θνπβέληα γηα δνπιεηά. Σν ρεηξόηεξν
όκσο ήηαλ όηη άξρηζε λα κε μεθόβεη από ηηο ιίγεο
θίιεο πνπ είρα. Μνπ έθαλε ζθελέο όηαλ έβγαηλα από
ην ζπίηη κόλε κνπ …κέρξη θαη ην ηειέθσλν ηνπ
ζπηηηνύ καο έθνςε!
Τπήξραλ θνξέο πνπ κεηακθηεδόκνπλ γηα λα βγσ από
ην ζπίηη ...ηα ζεκάδηα είραλ θαιύςεη νιόθιεξν ην
ζώκα κνπ. Αξγόηεξα θξόληηδε λα κε ρηππάεη ζην
ζώκα ή πίζσ θεθάιη γηα λα κε θαίλνληαη κειαληέο .
Θπκάκαη όηαλ ηα παηδηά κνπ ήηαλ ζηελ εθεβεία,
θάπνην κεζεκέξη, δελ είραλ επηζηξέςεη αθόκα από
ην ζρνιείν. Δθείλνο κόιηο είρε γπξίζεη από ηελ
δνπιεηά θαη επεηδή θαζόκνπλ ζηε βεξάληα ηνπ
ζπηηηνύ κνπ άξρηζε λα κε ρηππάεη πνιύ άζρεκα. Σα
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Ξεθίλεζε λα γίλεηαη επηζεηηθόο όηαλ κεηαθνκίζακε
ζηελ επαξρία ιόγσ ηεο δνπιεηάο ηνπ. Δγώ ήκνπλ
άλεξγε θαη ρσξίο άιινλ δηθό κνπ άλζξσπν ηόηε, νη
δηθνί κνπ είραλ πεζάλεη, έηζη ήηαλ ην κόλν
ζηήξηγκα κνπ. Μόιηο έκαζε όηη είκαη έγθπνο εθείλνο
αγξίεςε. Ξεθίλεζε κε ραζηνύθηα ζην πξόζσπν. Δγώ
πξνζπάζεζα λα αλαδεηήζσ βνήζεηα από ηνπο
γνλείο ηνπ. Δθείλνη θνβήζεθαλ όηη ζα θάλσ κήλπζε
θαη πξνζπάζεζαλ λα καο ζπκθηιηώζνπλ. Δθείλνο
κνπ δήηεζε ζπγλώκε. Μεηά όκσο πάιη ην ίδην.
Μέρξη πνπ γέλλεζα ην πξώην παηδί καο.
Θπκάκαη επηζηξέθνληαο ζπίηη από βξαδηλή καο
έμνδν εθείλνο μεθίλεζε λα κε ρηππάεη. ζν εγώ ηνπ
έιεγα πσο δελ κπνξώ λα δήζσ άιιν καδί ηνπ,
εθείλνο γηλόηαλ πην επηζεηηθόο. Από ηηο πνιιέο
κπνπληέο ζην ζηνκάρη θαη ζην θεθάιη, είρα
ζηακαηήζεη λα ληώζσ πόλν. Θπκάκαη κόλν έλα ρέξη
λα έξρεηαη θαηά πάλσ κνπ θαη κεηά ζθνηάδη.
Ξύπλαγα ην πξσί θαη δελ ζπκόκνπλ ηη αθξηβώο είρε
ζπκβεί.
[Int3]

παηδηά ηνλ είδαλ λα κε ρηππάεη θαη ξώηεζαλ ην ιόγν.
Δθείλνο κε θαηεγνξνύζε θαη κε έβξηδε. Τπήξμαλ
θνξέο πνπ ν κεγάινο κνπ γηνο έθαλε ην ίδην.
[Int2]
ηελ αξρή ηαηξηάδακε, ήκαζηαλ εξσηεπκέλνη,
αξρίζακε θαη λα ζπγθαηνηθνύκε. Ώζπνπ μαθληθά,
κεηά θαη ην πξώην ηξίκελν, ηα πάληα αλαηξάπεθαλ.
Άξρηζε λα δειεύεη παζνινγηθά γηα παξάινγνπο
ιόγνπο . Σν θαθό άξρηζε κε έλα ραζηνύθη, πνπ όκσο
γξήγνξα εμειίρζεθε ζε κπνπληά, αθόκα θαη ζηνλ
δξόκν ή άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο, γηα ην
παξακηθξό. «”Ήηαλ ε θαθηά ε ώξα”, κνπ
δηθαηνινγήζεθε ζηελ πξώηε ζθαιηάξα. “Γελ ζα
μαλαγίλεη”, ηζρπξίζηεθε κεηά θαη ηελ πξώηε
γξνζηά... πλερώο ην ίδην κνπ ππνζρόηαλ.
Ήηαλ ηηο πξώηεο εκέξεο πνπ ζπγθαηνηθήζακε. Με
έπηαζε από ην ιαηκό, κε έζπξσμε θαη κε ραζηνύθηδε
γηα αξθεηή ώξα. Σελ επόκελε κέξα ην πξόζσπν κνπ
ήηαλ πξεζκέλν. Ο ιόγνο ήηαλ όηη ζπλαληήζεθα κε
κία θίιε κνπ ρσξίο λα ηνλ ξσηήζσ. Θπκάκαη όηη
απνξνύζα πνπ έθαλα ιάζνο;;; Μήπσο έθηαημα
πξαγκαηηθά ζε θάηη;;
[Int4]
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ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
Πόλν … Έραλα όιν ηνλ απηνζεβαζκό κνπ.
[Int1]

Ενύζα ζπλερώο κε ην άγρνο …Αηζζαλόκνπλ όηη κε
θαηέζηξεθε ζαλ άλζξσπν.
[Int3]

Πόλν, ζιίςε …είρα πάζεη θαηάζιηςε. Δγώ έδεζα …
κάιινλ κεγάισζα λνκίδνληαο όηη απηόο είλαη ν
Πόλν. Θπκό. Σα‟βαδα κε ηνλ εαπηό κνπ … γηα ηηο
θπζηνινγηθόο ηξόπνο…
επηινγέο κνπ. Έλησζα ζαλ λα είκαη εγώ ππεύζπλε
[Int2]
γηα όηη έγηλε.
[Int4]

ΣΑΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
Σν παηδί κνπ κε ώζεζε ζην λα πάξσ απηή ηελ
απόθαζε. Αλ θαη δελ είρε γελλεζεί αθόκα όηαλ
άξρηζα λα βηώλσ όια απηά, ήμεξα όηη κε θάπνην
ηξόπν ηα έλησζε… Δίρα θηάζεη ζηα όξηα κνπ…
έπξεπε λα θάλσ θάηη. Φνβόκνπλ όηη ζα πέξλαγε θη
εθείλν ηα ίδηα. Πήξα δύλακε από απηό ην παηδί πνπ
ζα έθεξλα ζε ιίγνπο κήλεο ζηνλ θόζκν… θη έθπγα.

Κάζε θνξά πνπ έθαλα ην βήκα γηα λα θύγσ,
ζθεθηόκνπλα ηηο απεηιέο ηνπ όηη ζα κνπ πάξεη ηα
παηδηά. Μεηά ήηαλ θαη ην ζέκα ηεο δνπιεηάο, πνπ ζα
έβξηζθα ρξήκαηα; Γελ άληερα άιιν … αιιά δελ
ήμεξα πνπ λα απεπζπλζώ γηα βνήζεηα. Κάπνηα
ζηηγκή πήγα ζηνλ ΟΑΔΓ γηα λα βξσ δνπιεηά.
Δπεηδή κε είρε ρηππήζεη πνιύ άζρεκα ην
πξνεγνύκελν βξάδπ, ε ππάιιεινο θαηάιαβε ηη κνπ
είρε ζπκβεί. Μνπ έδσζε ηελ θάξηα ηεο θαη κε
ελεκέξσζε γηα ηνπο εηδηθνύο θνξείο θαη μελώλεο
θαθνπνηεκέλσλ γηα λα δεηήζσ εθεί ππνζηήξημε.
Δπηθνηλώλεζα θαη κε πείζαλε λα ηνλ θαηαγγείισ,
ελώ ζπγρξόλσο κε θηινμέλεζαλ γηα θάπνηεο εκέξεο.

πκκεηείρα ζε θάπνηα νκάδα … νκαδηθή
ζπκβνπιεπηηθή θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ, ε νπνία
κε βνήζεζε θπξίσο ζην λα κπνξώ λα κηιάσ πην
εύθνια γηα απηό πνπ βίσζα αιιά θαη λα
αληηκεησπίδσ ηνλ πξώελ άληξα κνπ. Δπηπιένλ
γλώξηζα γπλαίθεο πνπ είρακε δήζεη ηα ίδηα πξάκαηα,
ληώζακε ηα ίδηα…. πλεηδεηνπνίεζα όηη δελ ήκνπλ [Int3]
κόλε κνπ ζ΄απηό.
Γελ ζπκβνπιεύηεθα θαλέλαλ. Πίζηεπα όηη ζα
[Int1]
αιιάμεη θαη δελ ήζεια λα αλαζηαηώζσ ηνπο δηθνύο
κνπ.
Γελ δνύιεπα. Ήκνπλ νηθνλνκηθά εμαξηεκέλε. Γελ
είρα ζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Γελ είρα άιιε
επηινγή απ‟ ην λα θάηζσ ζην ζπίηη θαη απιά λα
αλέρνκαη ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηαλ όκσο
Θεσξνύζα όηη ηνλ αγαπνύζα θαη έθαλα ππνκνλή.
αλαθάιπςα όηη ππάξρεη ζην ζπίηη (βαξηά αλάζα)…
Αιιά όηαλ έκεηλα έγθπνο θαη εθείλνο κε ρηύπεζε
όπιν… ηόηε θαηάιαβα όηη είρε έξζεη ε ώξα λα
πάιη πνιύ άζρεκα, θαηάιαβα όηη είλαη άξξσζηνο.
θύγσ. Γελ κε έλνηαδε πνπ λα πάσ. Αξθεί λα θύγσ
Πήξα ηελ απόθαζε λα θύγσ. Δπηπρώο είρα ηνπο
καθξηά. „Ήμεξα όηη αλ έκελα ζα κε ζθόησλε
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…Απιά έθπγα θαη πήγα πξνζσξηλά ζην ζπίηη κηαο
θίιεο.. θαη αξγόηεξα απεπζπλζήθακε καδί ζην
αζηπλνκηθό ηκήκα όπνπ κε ζπκβνύιεςαλ νη
αζηπλνκηθνί λα ηνπ θάλσ κήλπζε.
[Int2]

γνλείο κνπ, κε ππνζηήξημαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή
θαη νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά. Αλ δελ είραλ νη
γνλείο κνπ ηελ πξόζεζε λα κε βνεζήζνπλ ηη ζα
έθαλα;
[Int4]

ΥΔΖ ΓΤΝΑΗΚΑ Ή ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΠΡΧΖΝ ΑΝΓΡΑ-ΘΤΣΖ
ΖΜΔΡΑ
Δίλαη πνιύ πξνζεθηηθόο όηαλ είλαη κε ηελ κηθξή.
Κάλεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο ώζηε λα κελ
απνθαιύςεη ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ εαπηό. Έλαο
άλζξσπνο πνπ είλαη βίαηνο κπνξεί μαθληθά λα
αιιάμεη;;;
Άγρνο! Φνβεξό άγρνο.. Γεληθά κία αλεζπρία!
Πξνζπαζώ όκσο λα κε ην αληηιακβάλεηαη ε κηθξή.
Θέισ λα έρεη παηέξα αιιά ζέισ λα είλαη ζε πιαίζηα
θαη λα ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο.
Μνπ έξρνληαη θάπνηεο αλακλήζεηο δπζάξεζηεο ζην
κπαιό κνπ … αιιά δελ ηνλ θνβάκαη! [Int1]

Αθνινπζείηαη ε ηππηθή δηαδηθαζία. Απιά απνθεύγσ
λα ηνλ βιέπσ γηαηί ληώζσ νξγή …
Πιένλ δελ θνβάκαη! Έρσ θαηαθέξεη ηόζα πνιιά ζηε
δσή κνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, νπόηε θαηάθεξα λα
αληηκεησπίδσ θη απηόλ!
[Int3]
Κακία! ηαλ πήξα ηελ απόθαζε λα θξαηήζσ απηό
ην παηδί είπα όηη δελ ζέισ λα έρσ θακία ζρέζε καδί
ηνπ.

Απνιύησο θακία.
Γελ ηνλ ζπλαληώ πηα! Βξίζθνκαη πνιιά ρηιηόκεηξα
καθξηά, ηα παηδηά είλαη ελήιηθεο! Αιιά δελ κε
λνηάδεη πηα. Ούηε θνβάκαη! Γηα‟ κέλα απηόο ν
άλζξσπνο έρεη πεζάλεη! Δμάιινπ ηη άιιν έκεηλε λα
κνπ θάλεη.;;;
[Int2]

Γελ θνβάκαη! Έρσ μαλαθηηάμεη θαη ηε δσή κνπ, έρσ
ηε δνπιεηά κνπ. Ξέξσ λα ηνλ αληηκεησπίζσ.
[Int4]
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ΓΤΚΟΛΗΔ – ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ
Φνβόκνπλ πνιύ… Βάδηδα πξνο ην άγλσζην. Γελ
ήμεξα αλ ζα είρα ηελ ππνζηήξημε από ην
νηθνγελεηαθό κνπ πεξηβάιινλ. Δπηπρώο γηα‟ κέλα
ήμεξα όηη ζα κπνξώ λα ηα βγάισ πέξα κόλε κνπ. Οη
γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη πνιιέο θνξέο
ελώ ζέινπλ λα θύγνπλ ιέλε "πνπ ζα πάσ", "πνπ ζα
βξσ δνπιεηά", "ζα κε δηθαηώζνπλ ζηα δηθαζηήξηα"
θαη ηειηθά κέλνπλ. Ση γίλεηαη ηόηε; Υξεηάδεηαη
πεξηζζόηεξε επαηζζεζία από ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο
εηζαγγειείο γηα λα κπνξνύλ νη γπλαίθεο λα
θαηαγγέιινπλ θαη απηνί νη άλζξσπνη λα
ζπκκνξθώλνληαη.
Βξήθα ηελ γαιήλε πνπ ήζεια… αλαπλέσ ην θάζε
δεπηεξόιεπην πνπ δσ.
[Int1]
Ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε πξνζαξκνγή γηα‟ κέλα! Σνλ
έβιεπα παληνύ κπξνζηά κνπ. Σηο λύρηεο
πεηαγόκνπλ ζηνλ ύπλν κνπ. Φνβόκνπλ πνιύ γηα ηε
δσή κνπ. Μνπ πήξα αξθεηό θαηξό λα ην μεπεξάζσ.

Γπζθνιίεο;;; Ννκίδσ όηη νη δπζθνιίεο κνπ ήηαλ
κέρξη λα θύγσ από απηή ηε ζρέζε … κέρξη λα
γίλνπλ ηα δηθαζηήξηα. Μεηά δελ κε έλνηαδε ηίπνηα…
όια κνπ θαίλνληαλ εύθνια …
Άιιαμα πόιε θαη έρσ μαλαθηηάμεη ηε δσή κνπ κε
άιινλ ζύληξνθν. Νηώζσ αλαθνύθηζε, εξεκία θαη …
ηπρεξή πνπ βξήθα ην ζάξξνο θαη έθπγα από απηή
ηελ θόιαζε πνπ δνύζα. Σπρεξή πνπ δσ…
[Int3]
Οη δπζθνιίεο κνπ ήηαλ θπξίσο ζην λα κπνξέζσ λα
εκπηζηεπηώ άιινλ ζύληξνθν. Πάληα λνκίδεηο όηη ζα
θαο κπνπληά κε όπνηνλ θη αλ είζαη … Ζ ζσκαηηθή
βία θάπνηα ζηηγκή γηαηξεύεηαη, νη κειαληέο θεύγνπλ,
νη πιεγέο θιείλνπλ. Ζ ςπρνινγηθή δελ γηαηξεύεηαη.
Διεύζεξε! Απιά δσ!
[Int4]

Αλαθνύθηζε .…Ζξεκία…. Πιένλ κπνξώ θαη
ραίξνκαη ηε δσή κνπ! Δίλαη απεξίγξαπην ην
ζπλαίζζεκα απηό …ην λα κελ θνβάζαη!
[Int2]
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ΤΜΒΟΤΛΔ-ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΠΟ ΓΤΝΑΗΚΔ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΣΔΗ ΒΗΑ
Να θύγνπλ! Να θύγνπλ θαη όηη δελ έρνπλ λα ράζνπλ
ηίπνηα, γηαηί ήδε έρνπλ ράζεη ηνλ εαπηό ηνπο …Σν
ιηγόηεξν πνπ κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ -πνπ είλαη ην
πεξηζζόηεξν- είλαη ν εαπηόο ηνπο ...Να θύγνπλ...

Ζ θαθνπνίεζε έρεη θαη επαλάιεςε: είλαη θαλόλαο,
όπνηνο ζεθώζεη ρέξη θαη ρηππήζεη, ζα ην μαλαθάλεη.
Οη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα ζσπαίλνπλ, νύηε λα
θνβνύληαη! Πξέπεη λα κηιήζνπλ ακέζσο!

Ζ θνπβέληα είλαη θαιύηεξε από ην μύιν. Σα παηδηά
καο είλαη ην κέιινλ ζ‟ απηόλ ηνλ θόζκν. Πξέπεη λα
κάζνπκε πξώηα πξώηα ζ‟ απηά λα δνπλ ρσξίο βία
θαη λα ζέβνληαη ηνλ άλζξσπό ηνπο. Απηά ηα παηδηά
είλαη νη άληξεο – ζύηεο ηνπ αύξην!

Σν όηη νη γπλαίθεο κέλνπλ ζηε ζησπή ην μέξνπκε. Σν
ζέκα είλαη ε θπβέξλεζε ηη θάλεη ώζηε απηέο νη
γπλαίθεο λα κελ κέλνπλ ζηε ζησπή;;; Πξέπεη ε βία
θαηά ησλ γπλαηθώλ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη απνδεθηή
από ηελ θνηλσλία, λα απειεπζεξσζνύλ ηα ζύκαηα
ηεο. Ζ πνιηηεία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζ‟ απηό.

[Int1]
Να θύγνπλ βέβαηα! Αλ θαηαιάβνπλ όηη ν άλζξσπόο
ηνπο είλαη βίαηνο;;; Να θύγνπλ! Γελ ζέισ λα βιέπσ
άιιν βίαηνπο αλζξώπνπο, δελ ζέισ λα αθνύσ γηα
βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. Γελλήζεθεο από κηα γπλαίθα
…πξέπεη λα ηε ζέβεζαη θ όρη λα ηε ρηππάο!
Δίλαη όηη ρεηξόηεξν κπνξεί λα βηώζεη κία γπλαίθα!
Δίλαη ζαλ λα ζε ζθνηώλνπλ θάζε κέξα! Θα πξέπεη
ην θξάηνο λα θξνληίζεη όρη κόλν γηα ηελ
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε απηώλ ησλ γπλαηθώλ αιιά
θαη γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά.
Δπίζεο, ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κελ γίλνληαη
κάξηπξεο ηέηνησλ βίαησλ ζθελώλ κεηαμύ ησλ
γνλέσλ. Ζ βία γελλάεη βία.
[Int2]

[Int3]

Γελ ππάξρεη κεηάλνηα γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο.
Μελ θάζνληαη καδί ηνπο κε ηελ ειπίδα όηη ζα
αιιάμνπλ.
Μηιήζηε …νη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηε βία πξέπεη
λα κηιήζνπλ! ρη άιιε βία!
[Int4]
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9. πκπεξάζκαηα- πδήηεζε
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
ελδννηθνγελεηαθή βία θαηά ησλ γπλαηθώλ. Δηδηθόηεξα, κέζα από ηελ έξεπλα απνζθνπνύζακε
ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο από ηελ θαηαγγειία, ηηο
γλώζεηο πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ
πξνζσπηθώλ καξηπξηώλ από γπλαίθεο πνπ βίσζαλ ηε βία.
Μέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ αλαθύνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην
πξνθίι ηνπ ζύηε. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ γπλαηθώλ, ν ζύηεο επξόθεηην γηα άηνκν κε
επγεληθά θαη ηξπθεξά αηζζήκαηα αγάπεο απέλαληη ζηηο ζπληξόθνπο ηνπ. ε κία κόλν από ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάζηεθε, ν ζύηεο απνθαιέζηεθε από ηελ πξώελ ζύδπγό ηνπ σο «πηεζηηθόο»
ζε ζέκαηα θπξίσο θαζεκεξηλώλ δεηεκάησλ. Δπηπιένλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζην
ζέκα ηεο βίαο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο, ε ειηθία θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ ζύηε δελ παίδεη
απνιύησο θαλέλα ξόιν. Κη απηό γηαηί, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ
δηαπηζηώζακε όηη ην επάγγεικα ηνπ ζύηε πξνέξρνληαλ από όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο βαζκίδεο.
Ζ ειηθία ηνπ ζύηε, αιιά θαη ησλ ζπκάησλ επίζεο, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη, αθνύ νη γπλαίθεο
πνπ εμεηάζακε πξνέξρνληαλ από ειηθίεο 16 έσο 32 θαη ηνπ ζύηε – άληξα από 29 έσο 40
αληίζηνηρα.
Από ηηο καξηπξίεο ησλ γπλαηθώλ δηαπηζηώζακε όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα επεηζόδηα βίαο
μεθηλνύλ ζπλήζσο κε ιεθηηθέο ή θαη ςπρνινγηθέο αληηπαξαζέζεηο. εκεηώλεηαη επίζεο, όηη ζε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εξσηώκελσλ, ε βία απηή θαηέιεμε ζε ζσκαηηθή. Δηδηθόηεξα, ε ιεθηηθή
θαη ςπρνινγηθή βία ζπκπεξηιάκβαλε βξηζηέο, ηαπείλσζε, θαηεγνξίεο θαη απεηιέο ελώ ε
ζσκαηηθή κπνπληέο, ζπξώμηκν θαη ραζηνύθηα. Δπηπιένλ, ππήξμαλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ ην ζύκα
βίσζε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή βία, κε ην ζύηε λα επηδηώθεη ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε ηνπ
ζπληξόθνπ ηνπ. ιεο νη παξαπάλσ ηύπνη βίαο νινθιεξώλνληαλ κε κεηάλνηα θαη ππνζρέζεηο
από ηελ πιεπξά ηνπ ζύηε.
ζνλ αθνξά ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηνλ άληξα ζηελ άζθεζε βίαο, πξνέθπςε όηη ε αθνξκή
απηή βαζίδνληαλ θπξίσο ζε αζήκαληνπο ιόγνπο νη νπνίνη όκσο ζπλδπάδνληαλ πάληα κε ηε
δήιεηα. Δπηπιένλ, ζ‟ απηά ζπγθαηαιέγνληαη ηα αζήκαληα δεηήκαηα θαζεκεξηλόηεηαο θαζώο θαη
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νη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή
αλεμαξηεζία ησλ ηειεπηαίσλ. Παξάδεηγκα, όηαλ θάπνηα γπλαίθα εμέθξαδε ηελ επηζπκία ηεο λα
θύγεη ή λα δνπιέςεη, ηόηε ε βία πξνο ην πξόζσπό ηεο απμαλόηαλ. Αληηθείκελν ζρνιηαζκνύ όκσο
απνηειεί ε εγθπκνζύλε. Γηαπηζηώζακε, πσο θάζε θνξά πνπ πξνέθππηε θάπνηα εγθπκνζύλε, ν
άλδξαο γηλόηαλ πην επηζεηηθόο απέλαληη ζηε γπλαίθα ηνπ.
Δλδηαθέξνλ γηα ζπδήηεζε αιιά θαη πξνβιεκαηηζκό, απνηεινύλ νη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ
απέλαληη ζηε βία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη γπλαίθεο – ζύκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα δελ
θαηαγγέιινπλ αιιά νύηε κηινύλ ζε ηξίηνπο γηα ηα πεξηζηαηηθά θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Αθόκα θαη όηαλ ζα απνθαζίζνπλ λα αλαθέξνπλ ηα επεηζόδηα βίαο ζα ην απνθαιύςνπλ ζε άηνκα
πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ πξνζσξηλή ππνζηήξημε, όπσο θίινπο θαη ζπγγελείο, ρσξίο θπζηθά λα
ρξεηαζηεί λα δεκνζηνπνηεζεί ε θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ. Δπηζεκαίλεηαη, πσο νη γπλαίθεο
θηάλνπλ ζην ζεκείν λα θαηαγγείινπλ ηα επεηζόδηα βίαο κόλν όηαλ ληώζνπλ όηη θηλδπλεύεη ε δσή
ηνπο ή ε δσή ησλ παηδηώλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ιόγν πνπ νη γπλαίθεο δελ θαηαγγέιινπλ ηα
βίαηα πεξηζηαηηθά πνπ βηώλνπλ, δελ ππάξρεη έλαο παξάγνληαο πνπ λα επζύλεηαη αιιά
πεξηζζόηεξνη. ‟ απηνύο ζπγθαηαιέγνληαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ γπλαηθώλ από ηνπο
άληξεο θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθώλ πόξσλ, ε δπζρέξεηα εύξεζεο εξγαζίαο, ε πεξηνξηζκέλε
πξόζβαζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηνπο
εηδηθνύο θνξείο πνπ κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα θαη ηέινο ε ζηήξημε θαη ε απνδνρή
από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηεο γπλαίθαο.
Πξνθύπηεη ινηπόλ πνιύ αξλεηηθή εηθόλα αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε
ησλ γπλαηθώλ ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πνπ κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα
ιόγηα κηαο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο «Γελ άληερα άιιν … αιιά δελ ήμεξα πνπ λα απεπζπλζώ γηα
βνήζεηα». Δπηπιένλ, κέζα από ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ αλαδεηθλύνληαη παξάγνληεο
πνπ αλαγθάδνπλ ηα ζύκαηα λα παξακέλνπλ ζηε ζησπή. Έηζη, απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ όπσο, «δελ δνύιεπα, ήκνπλ νηθνλνκηθά εμαξηεκέλε», «πνπ ζα έβξηζθα
ρξήκαηα;» επηβεβαηώλνληαη κέζα από ηηο καξηπξίεο. Αληίζεηα όπσο δηαπηζηώζεθε, γπλαίθεο πνπ
είραλ κία δνπιεηά πήξαλ πην εύθνια ηελ απόθαζε λα θύγνπλ από ην θαζεζηώο βίαο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί, όηη κέζα από ηηο ζπλεληεύμεηο εληνπίζηεθε έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη
ηηο γπλαίθεο από ην λα κελ θαηαγγέιινπλ ηε βία. «Θα έρσ ζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηά κνπ;» ή
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«Γελ είρα ζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα κνπ, έηζη δελ είρα άιιε επηινγή απ’ ην λα θάηζσ ζην ζπίηη
θαη απιά λα αλέρνκαη ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ». Από ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη μεθάζαξα ε
αγσλία ηεο γπλαίθαο γηα ην κέιινλ ηεο, εάλ εθείλε απνθαζίζεη λα θύγεη. Σέινο, όζνλ αθνξά
ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ηηο γπλαίθεο-ζύκαηα λα αληηδξάζνπλ, δηαθξίλακε ηελ αλάδεημε δύν
ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ: Πξώηνλ, όηαλ έλησζαλ όηη θηλδπλεύνπλ ηα παηδηά ηνπο από βίαηε
ζπκπεξηθνξά θαη δεύηεξνλ, όηαλ έλησζαλ όηη απεηιείηαη ε δσή ηνπο. Σόληζαλ επίζεο, όηη ιόγσ
ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο αιιά θαη ηεο αβεβαηόηεηαο γηα ην κέιινλ ηνπο δελ κπνξνύζαλ λα
αληηδξάζνπλ, επνκέλσο έπξεπε λα ππνζηνύλ ηε βία.
Οη γπλαίθεο

πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα, δήισζαλ νκόθσλα όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

θαθνπνίεζεο ηνπο έλησζαλ πόλν, ζιίςε θαη θαηάζιηςε, ζπκό ή όπσο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά
δνύζαλ κέζα ζην άγρνο. Μάιηζηα, κία από ηηο εξσηώκελεο γπλαίθεο έλησζε ππεύζπλε,
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη «ηα’ βαδα κε ηνλ εαπηό κνπ γηα ηηο επηινγέο κνπ…», «αλαξσηηόκνπλ
κήπσο έθηαημα ζε θάηη ή πνπ έθαλα ιάζνο». Δπίζεο θξάζεηο όπσο, «έραλα ηνλ απηνζεβαζκό
κνπ», «κε θαηέζηξεθε ζαλ άλζξσπν» αλαδεηθλύνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ζνβαξό
αληίθηππν πνπ έρεη ε βία ζηελ κεηέπεηηα ςπρνινγηθά δσή ησλ γπλαηθώλ. Δπηπξόζζεηα, ε
απάληεζε πνπ έδσζε κία από ηηο εξσηώκελεο «λόκηδα όηη απηόο είλαη ν θπζηνινγηθόο ηξόπνο»,
απνηειεί αληηθείκελν ζρνιηαζκνύ θαη πξνβιεκαηηζκνύ, θαζώο έηζη επηβεβαηώλεηαη ε ειιηπή
ελεκέξσζε πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη ηελ ηζόηεηα ησλ θύιισλ. Σέινο,
κόλν κία γπλαίθα έδσζε ηελ απάληεζε «ζεσξνύζα όηη ηνλ αγαπνύζα θαη έθαλα ππνκνλή».
Δπηπιένλ, ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε,
ππνγξάκκηζαλ όηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπο κε ην ζύηε, ήηαλ
εξεκία, αλαθνύθηζε, γαιήλε, ειεπζεξία θαζώο ζεκεηώζεθαλ θαη θξάζεηο όπσο «ηπρεξή πνπ δσ,
πνπ βξήθα ην ζάξξνο θαη έθπγα», «δσ ην θάζε δεπηεξόιεπην, ραίξνκαη ηε δσή κνπ, σξαίν ην
ζπλαίζζεκα λα κελ θνβάζαη». Απηό ην γεγνλόο, ζπγθξίλνληαο ην κε ηα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα
πνπ έλησζαλ νη γπλαίθεο απηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαθνπνίεζεο, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα
ηνπ λα θαηαλνήζνπκε, ην πόζν πηεζκέλεο ληώζαλε κέζα ζ΄ απηό ην πεξηβάιινλ βίαο πνπ βίσλαλ
θαζεκεξηλά.
ηε ζπλέρεηα, εμεηάζακε ηε κεηέπεηηα ζρέζε ηνπ ζύηε – πξώελ άληξα κε ηα ζύκαηα –
γπλαίθεο. Από ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ πξνθύπηεη μεθάζαξα όηη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ
46

θακία ζρέζε κε ηνλ πξώελ άληξα – ζύηε, ελώ αλ ππάξρνπλ ηππηθέο ζρέζεηο κεηαμύ γπλαίθαο θαη
ζύηε ν κόλνο ιόγνο είλαη ηα παηδηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη θακία από ηηο γπλαίθεο δελ έλησζε
θόβν γηα ηνλ πξώελ άληξα παξά κόλν

- ζε θάπνηεο από ηηο πεξηπηώζεηο - δπζάξεζηεο

αλακλήζεηο ή θάπνηα αλεζπρία όηαλ εθείλνη πεξλνύζαλ ηνλ νξηδόκελν ρξόλν κε ηα παηδηά ηνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζνύλ θξάζεηο όπσο «δελ θνβάκαη, μέξσ λα ηνλ αληηκεησπίδσ».
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καξηπξηώλ, δελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη γπλαίθεο κεηά ηελ θαθνπνίεζε. Έηζη, από ηηο καξηπξίεο ησλ
γπλαηθώλ αλαθαιύςακε όηη ηηο θπξίεπζε θόβνο θαη αγσλία γηα ην αλ ζα έρνπλ ζηήξημε από ην
νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. Αθόκα, θξάζεηο όπσο «ηνλ έβιεπα παληνύ κπξνζηά κνπ. Σηο
λύρηεο πεηαγόκνπλ ζηνλ ύπλν κνπ. Φνβόκνπλ πνιύ γηα ηε δσή κνπ. Μνπ πήξα αξθεηό θαηξό λα ην
μεπεξάζσ», ζεκεηώλνπλ ηελ ζνβαξόηεηα ησλ κνξθώλ βίαο πνπ βίσλαλ. Δπηζεκαίλεηαη ην ζέκα
ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο από ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθώλ, απέλαληη ζηνπο επόκελνπο ζπληξόθνπο,
«νη δπζθνιίεο κνπ ήηαλ θπξίσο ζην λα κπνξέζσ λα εκπηζηεπηώ άιινλ ζύληξνθν. Πάληα λνκίδεηο
όηη ζα θαο κπνπληά κε όπνηνλ θη αλ είζαη … Η ζσκαηηθή βία θάπνηα ζηηγκή γηαηξεύεηαη, νη
κειαληέο θεύγνπλ, νη πιεγέο θιείλνπλ. Η ςπρνινγηθή δελ γηαηξεύεηαη …» Σν γεγνλόο απηό
απνδεηθλύεη ηα ζνβαξά ηξαύκαηα πνπ επηθέξεη ε βίαο ζηηο γπλαίθεο θαζώο θαη ηηο ςπρνινγηθέο
επηπηώζεηο πνπ ηηο αθνινπζνύλ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. Βέβαηα, αθνύζηεθαλ θαη καξηπξίεο
όπσο «λνκίδσ όηη νη δπζθνιίεο κνπ ήηαλ κέρξη λα θύγσ από απηή ηε ζρέζε … κέρξη λα γίλνπλ ηα
δηθαζηήξηα. Μεηά δελ κε έλνηαδε ηίπνηα… όια κνπ θαίλνληαλ εύθνια …», γεγνλόο πνπ
απνδεηθλύεη ην πόζν πνιύ ήζειε ε γπλαίθα λα βγεη από ηνλ εθηάιηε ηεο βίαο.
Δλδηαθέξνλ θνκκάηη από ηηο καξηπξίεο ησλ γπλαηθώλ, απνηεινύλ θαη νη εξσηήζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ αλαθνξηθά κε ην αλ απεπζύλζεθαλ νη ηειεπηαίεο ζε θάπνηνλ επίζεκν θνξέα γηα
βνήζεηα. Σν εληππσζηαθό είλαη όηη κόλν κία από ηηο γπλαίθεο παξαθνινύζεζε νκαδηθή
ζπκβνπιεπηηθή, ηελ νπνία ηελ βνήζεζε θπξίσο ζην λα κηιάεη πην εύθνια γηα ηνλ εθηάιηε πνπ
βίσζε, θαζώο επίζεο θαη λα αληηκεησπίδεη ηνλ πξώελ ζύηε - άληξα ηεο. Αθόκα, κία από ηηο
εξσηώκελεο απεπζύλζεθε ζηελ αζηπλνκία ύζηεξα από παξόηξπλζε θίιε ηεο, ελώ άιιε κία
γπλαίθα δηέθπγε ζε μελώλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ εθόζνλ ηεο ην ζύζηεζε ηπραία κία
ππάιιεινο, όηαλ έπεζε ζηελ αληίιεςε ηεο όηη ε γπλαίθα θαθνπνηείηαη. Σέινο, κία αθόκα
γπλαίθα από ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηπξηώλ δελ απεπζύλζεθε πνπζελά γηα βνήζεηα, θαζώο είρε
ηελ εμ‟ νινθιήξνπ ςπρνινγηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε από ην νηθνγελεηαθό ηεο
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πεξηβάιινλ. Γηα αθόκε κηα θνξά επηβεβαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλώλ,
ζρεηηθά κε ην πόζν επάισηεο είλαη νη γπλαίθεο απέλαληη ζηε βία όηαλ δελ έρνπλ θακία
νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε από πνπζελά θαη έηζη ε κόλε επηινγή πνπ έρνπλ είλαη
λα αλέρνληαη ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαζώο ε παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηόζν ηελ βία θαηά
ησλ γπλαηθώλ, όζν θαη ην θνκκάηη ηεο πξόιεςεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, δελ ζα
κπνξνύζακε λα κελ εζηηάζνπκε ζηα πξνζσπηθά ζρόιηα ησλ γπλαηθώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο
ζπλεληεύμεηο, ηα νπνία επηθεληξώλνληαη ζηελ αλεύξεζε πξαθηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα ζπληειέζνπλ απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
βίαο. Έηζη, νη γπλαίθεο πξνηείλνπλ ηε δηεπζέηεζε άιισλ ηξόπσλ επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ από ην
δεπγάξη, όπσο ε ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο. Δπίζεο, ζεκεηώλνπλ όηη ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κελ
γίλνληαη κάξηπξεο ηέηνησλ βίαησλ ζθελώλ κεηαμύ ησλ γνλέσλ θαζώο ε βία επηθέξεη βία.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ αλαδεηθλύνπλ όηη κία από ηνπο βαζηθέο ζπκβνπιέο ησλ
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ πνπ βίσζαλ ηε βία, πξνο ηηο γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηε βία ζήκεξα,
είλαη ε θξάζε «Να θύγνπλ». Τπνζηεξηθηηθά, επηθξάηεζαλ θξάζεηο όπσο «κελ θάζνληαη καδί
ηνπο κε ηελ ειπίδα όηη ζα αιιάμνπλ. Οη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ βία πξέπεη λα κηιήζνπλ. Γελ πξέπεη
λα θνβνύληαη. εβαζκόο ζηε γπλαίθα». πσο βιέπνπκε από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη νη
ηέζζεξηο γπλαίθεο ζπκθσλνύλ ζηελ άπνςε όηη νη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηε βία, πξώηνλ πξέπεη
λα θεύγνπλ θαη δεύηεξνλ λα κηιάλε.
Έλα αθόκα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ ππνγξακκίδνπλ νη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηελ
βία είλαη ν ξόινο ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ν ηξόπνο πνπ δηαπαηδαγσγνύληαη ηα παηδηά καο.
Αθνινπζνύλ ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο πνπ εηπώζεθαλ, «Η θπβέξλεζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν,
πξέπεη λα σζήζεη ηηο γπλαίθεο λα κηιήζνπλ. Πξέπεη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ λα γίλεη θαηαλνεηή
θαη απνδεθηή από ηελ θνηλσλία. Σν θξάηνο λα θξνληίζεη γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο. Πξέπεη λα κάζνπκε ζηα παηδηά καο λα δνπλ ρσξίο βία θαη λα ζέβνληαη ηνλ
άλζξσπό ηνπο». πκπεξαίλνπκε ινηπόλ, όηη αλάινγν πνζνζηό γπλαηθώλ ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε
πσο ε θπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ώζηε λα σζήζεη απηέο ηηο γπλαίθεο λα κηιήζνπλ θαη λα
θαηαγγείινπλ.
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Παξάξηεκα
ΚΔΗΜΔΝΟ 1
Int. 1: Γπλαίθα, 40 εηώλ, κεηέξα ελόο θνξηηζηνύ.
Δξγάδεηαη σο δαζθάια. Σόπνο δηακνλήο: Αζήλα.

Κσδηθνπνίεζε
Α’ Σάμεο

Κσδηθνπνίεζε
Β’ Σάμεο

Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ πνπ γίλεηαη σο κέξνο
ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε
«πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό», αζρνινύκαη κε ην
ζέκα «Δλδννηθνγελεηαθή Βία - Βία θαηά ησλ Γπλαηθώλ». Ζ
ζπλεηζθνξά ζαο ζα κνπ ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύηηκε, θαζώο κε
ελδηαθέξεη λα εμάγσ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο
κνξθέο, ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ.
Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα
πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη είλαη αλώλπκε θαη ζα ηεξεζεί
πιήξεο ερεκύζεηα γηα ην πεξηερόκελν θαη γηα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεύζεξα ρσξίο
ελδνηαζκνύο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Γελ
ππάξρεη ζσζηό ή ιάζνο. Τπάξρεη κόλν ε δηθή ζαο άπνςε θαη
απηή καο ελδηαθέξεη.
Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή
ζαο. Δπραξηζηώ πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξόλν πνπ ζα δηαζέζεηε.
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Δξώηεζε: Θέιεηε λα καο κηιήζεηε γηα ηνλ πξώελ άληξα ζαο; Ση
άλζξσπνο ήηαλ;

Μνξθσκέλνο,
επγεληθόο, ηξπθεξόο

Απάληεζε: Βεβαίσο. Ήηαλ έλαο κνξθσκέλνο άλζξσπνο, πνιύ
επγεληθόο θαη ηξπθεξόο απέλαληί κνπ. Έηζη, πνιύ ζύληνκα ηνλ
εξσηεύηεθα, παληξεπηήθακε αιιά ν γάκνο καο θξάηεζε κόιηο
ηέζζεξα ρξόληα.

ΠΡΟΦΙΛ ΘΤΣΗ

Δξώηεζε: Πόζν ρξνλώλ ήζαζηαλ εζείο θαη πόζν εθείλνο;
Απάληεζε: ηαλ παληξεπηήθακε εγώ ήκνπλ 32 θ απηόο 39.

Γπλαίθα 32 εηώλ,
άληξαο 39

Δξώηεζε: Πόηε θαη πσο μεθίλεζε ε βία ζην γάκν ζαο;
Απάληεζε: Ξεθίλεζε κε ιεθηηθή βία. Γηα αζήκαληνπο ιόγνπο
άξρηζε λα κε βξίδεη. ζν πέξλαγε ν θαηξόο γηλόηαλ όια θαη πην
έληνλν, ζπλέρηδε λα κε ηαπεηλώλεη θαζεκεξηλά. Μέρξη πνπ
έθηαζα ζε ζεκείν λα κελ αληέρσ άιιν θαη ηνπ δήηεζα λα
ρσξίζνπκε. Δθείλνο βέβαηα δεηνύζε ζπγλώκε, έιεγε πσο δελ ζα
κνπ μαλακηιήζεη κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν θαη όηη ζα αιιάμεη. Δγώ
ήκνπλ πνιύ εξσηεπκέλε ηόηε… ήμεξα όηη δελ ελλννύζε απηά
πνπ έιεγε αιιά ηνλ ζπγρσξνύζα. Μκκ … (παύζε) Θπκάκαη ζαλ
ρζεο ηελ πξώηε θνξά πνπ κε ρηύπεζε …(βαξηά αλάζα) ήκνπλ
έγθπνο. Με έζπξσμε θαη κνπ έξημε κπνπληά ζην πξόζσπν.
Φπζηθά απηή ε ζπκπεξηθνξά ζπλερίζηεθε… αιιά πάληα ήηαλ
πξνζεθηηθόο. Απέθεπγε λα κνπ αθήζεη ζεκάδηα… Ήμεξε όηη ζα
κπνξνύζα λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα απνδείμεηο. Έηζη, δελ
κπνξνύζα λα θάλσ θάηη.

Βξηζηέο, ηαπείλσζε,
ζπξώμηκν, κπνπληέο.
Εήηεζε ζπγλώκε.
Δλώ ήκνπλα έγθπνο
κε έζπξσμε θαη κνπ
έξημε κπνπληά ζην
πξόζσπν.
ΣΤΠΟΙ ΒΙΑ

Δξώηεζε: Θπκάζηε πνηα ήηαλ ε ρεηξόηεξε ζηηγκή πνπ βηώζαηε;
Απάληεζε: Βεβαίσο. Αθνύ είρακε ρσξίζεη ήξζε ζην ζπίηη κνπ
γηα λα κηιήζνπκε κε ζθνπό λα ηα μαλαβξνύκε. Δίρε πηεη θαη
θώλαδε όηη κε αγαπάεη. ηαλ πήγα λα θιείζσ ηελ πόξηα
άξρηζε λα κε ρηππάεη. Θπκάκαη όηη κε έξημε θάησ ελώ
θξαηνύζα ζηελ αγθαιηά κνπ ηελ θόξε κνπ, ε νπνία ήηαλ
κόιηο 2 κελώλ.

Πησκέλνο,
κεηαλησκέλνο, κε
ρηύπεζε ελώ είρα
αγθαιηά ηελ θόξε
κνπ
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Δξώηεζε: Πσο ληώζαηε εζείο;
Απάληεζε: Πόλν … Έραλα όιν ηνλ απηνζεβαζκό κνπ.
Δξώηεζε: Πσο πήξαηε ηελ απόθαζε λα ρσξίζεηε από απηή ηελ
βίαηε ζρέζε;

Πόλνο, έραλα ηνλ
απηνζεβαζκό κνπ

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ
ΚΑΚΟΠΙΗΜΔΝΩΝ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ

Απάληεζε: Σν παηδί κνπ κε ώζεζε ζην λα πάξσ απηή ηελ
απόθαζε. Αλ θαη δελ είρε γελλεζεί αθόκα όηαλ άξρηζα λα
Σν παηδί κνπ έδσζε
βηώλσ όια απηά, ήμεξα όηη κε θάπνην ηξόπν ηα έλησζε… Δίρα
δύλακε λα θύγσ
θηάζεη ζηα όξηα κνπ… έπξεπε λα θάλσ θάηη. Φνβόκνπλ όηη ζα
πέξλαγε θη εθείλν ηα ίδηα. Πήξα δύλακε από απηό ην παηδί πνπ
ζα έθεξλα ζε ιίγνπο κήλεο ζηνλ θόζκν… θη έθπγα.
Δξώηεζε: Απεπζπλζήθαηε ζε θάπνηνλ / θάπνπ γηα βνήζεηα;
Απάληεζε: Δεκ … λαη, αξγόηεξα κόλν ζπκκεηείρα ζε θάπνηα
νκάδα … νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ,
ε νπνία κε βνήζεζε θπξίσο ζην λα κπνξώ λα κηιάσ πην
εύθνια γηα απηό πνπ βίσζα αιιά θαη λα αληηκεησπίδσ ηνλ
πξώελ άληξα κνπ. Δπηπιένλ γλώξηζα γπλαίθεο πνπ είρακε
δήζεη ηα ίδηα πξάκαηα, ληώζακε ηα ίδηα…. πλεηδεηνπνίεζα
όηη δελ ήκνπλ κόλε κνπ ζ΄απηό.

ΣΑΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Οκαδηθή
ζπκβνπιεπηηθή
θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί ζήκεξα;
Απάληεζε: Δίλαη πνιύ πξνζεθηηθόο (κηθξή παύζε). Κάλεη
κεγάιεο πξνζπάζεηεο ώζηε λα κελ απνθαιύςεη ηνλ
πξαγκαηηθό ηνπ εαπηό. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη βίαηνο κπνξεί
μαθληθά λα αιιάμεη;;; (κε έκθαζε)

Κάλεη πξνζπάζεηεο
λα κελ δείρλεη βίαηνο

Δξώηεζε: Πώο ληώζεηε όηαλ ην παηδί ζαο είλαη κε ηνλ παηέξα
ηεο;
Απάληεζε: (εκκ..) Άγρνο! Φνβεξό άγρνο.. Γεληθά κία
αλεζπρία! Πξνζπαζώ όκσο λα κε ην αληηιακβάλεηαη ε κηθξή.
Θέισ λα έρεη παηέξα αιιά ζέισ λα είλαη ζε πιαίζηα θαη λα
ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο.
Δξώηεζε: Όηαλ ζπλαληάηε ηνλ πξώελ ζύδπγό ζαο;
Απάληεζε: Μνπ έξρνληαη θάπνηεο αλακλήζεηο δπζάξεζηεο ζην

Άγρνο θαη αλεζπρία
αιιά πξνζπαζώ λα
κελ ην
αληηιακβάλεηαη ε
κηθξή, ζέισ λα έρεη
παηέξα

ΥΔΗ ΜΔ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΣΡΑ – ΘΤΣΗ
ΗΜΔΡΑ
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κπαιό κνπ … αιιά δελ ηνλ θνβάκαη!
Δξώηεζε: Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζεηε θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο
ηεο λέα ζαο δσήο;

Γελ ηνλ θνβάκαη

Απάληεζε: Φνβόκνπλ πνιύ… Βάδηδα πξνο ην άγλσζην. Γελ
ήμεξα αλ ζα είρα ηελ ππνζηήξημε από ην νηθνγελεηαθό κνπ
πεξηβάιινλ. Δπηπρώο γηα‟ κέλα ήμεξα όηη ζα κπνξώ λα ηα
βγάισ πέξα κόλε κνπ. Οη γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη
πνιιέο θνξέο ελώ ζέινπλ λα θύγνπλ ιέλε "πνπ ζα πάσ", "πνπ
ζα βξσ δνπιεηά", "ζα κε δηθαηώζνπλ ζηα δηθαζηήξηα" θαη ηειηθά
κέλνπλ. Ση γίλεηαη ηόηε; Υξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε επαηζζεζία
από ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο εηζαγγειείο γηα λα κπνξνύλ νη
γπλαίθεο λα θαηαγγέιινπλ θαη απηνί νη άλζξσπνη λα
ζπκκνξθώλνληαη.

Φόβνο, δελ ήμεξα αλ
ζα είρα ππνζηήξημε
από νηθνγελεηαθό
πεξηβάιινλ. Δπηπρώο
δνύιεπα, κπνξνύζα
λα ηα βγάισ πέξα
κόλε κνπ

ΓΤΚΟΛΙΔΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ
ΜΔΣΑ ΣΗΝ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

Δξώηεζε: Πώο ληώζεηε ζήκεξα;
Απάληεζε: Βξήθα ηελ γαιήλε πνπ ήζεια… αλαπλέσ ην θάζε
δεπηεξόιεπην πνπ δσ.
Δξώηεζε: Ση έρεηε λα πείηε ζηηο γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηνλ
εθηάιηε ηεο βίαο;
Απάληεζε: Να θύγνπλ! Να θύγνπλ θαη όηη δελ έρνπλ λα
ράζνπλ ηίπνηα, γηαηί ήδε έρνπλ ράζεη ηνλ εαπηό ηνπο …Σν
ιηγόηεξν πνπ κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ -πνπ είλαη ην πεξηζζόηεξνείλαη ν εαπηόο ηνπο ...Να θύγνπλ...

Γαιήλε, αλαπλέσ ην
θάζε δεπηεξόιεπην
πνπ δσ.

Να θύγνπλ!

ΤΜΒΟΤΛΔ –
ΠΡΑΚΣΙΚΔ
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
ΑΠΟ ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΟΤ
ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΣΔΙ ΒΙΑ

Δξώηεζε: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηε
ζπδήηεζή καο ζρεηηθά κε ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ;
Απάληεζε: Ζ θνπβέληα είλαη θαιύηεξε από ην μύιν. Σα
παηδηά καο είλαη ην κέιινλ ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν. Πξέπεη λα
κάζνπκε πξώηα πξώηα ζ‟ απηά λα δνπλ ρσξίο βία θαη λα
ζέβνληαη ηνλ άλζξσπό ηνπο. Απηά ηα παηδηά είλαη νη άληξεο –
ζύηεο ηνπ αύξην!
Έρνπκε νινθιεξώζεη ηε ζπλέληεπμή καο. αο επραξηζηώ
πάξα πνιύ.
Δξσηώκελνο: Καη εγώ ζαο επραξηζηώ πάξα πνιύ
-

Γηάινγνο-ζπδήηεζε.
Να κάζνπκε ζηα
παηδηά καο λα δνπλ
ρσξίο βία θαη λα
ζέβνληαη ηνλ
άλζξσπό ηνπο
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ΚΔΗΜΔΝΟ 2
Int. 2: Γπλαίθα, 38 εηώλ, κεηέξα 2 αγνξηώλ. Απόθνηηε
Γεκνηηθνύ. Σόπνο δηακνλήο: Δπαξρία.

Κσδηθνπνίεζε
Α’ Σάμεο

Κσδηθνπνίεζε
Β’ Σάμεο

Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ πνπ γίλεηαη σο κέξνο
ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε
«πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό», αζρνινύκαη κε ην
ζέκα «Δλδννηθνγελεηαθή Βία - Βία θαηά ησλ Γπλαηθώλ». Ζ
ζπλεηζθνξά ζαο ζα κνπ ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύηηκε, θαζώο κε
ελδηαθέξεη λα εμάγσ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο
κνξθέο, ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ.
Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα
πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη είλαη αλώλπκε θαη ζα ηεξεζεί
πιήξεο ερεκύζεηα γηα ην πεξηερόκελν θαη γηα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεύζεξα ρσξίο
ελδνηαζκνύο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο Γελ ππάξρεη
ζσζηό ή ιάζνο. Τπάξρεη κόλν ε δηθή ζαο γλώκε θαη απηή καο
ελδηαθέξεη.
Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή
ζαο. Δπραξηζηώ πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξόλν πνπ ζα δηαζέζεηε.
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Δξώηεζε: Θέιεηε λα καο κηιήζεηε γηα ηνλ πξώελ άληξα ζαο; Ση
άλζξσπνο ήηαλ;
Απάληεζε: Ζ δηθή κνπ ηζηνξία μεθηλάεη ζηελ πνιύ κηθξή
ηξπθεξή ειηθία ησλ 15 εηώλ. ‟ απηή ηελ ειηθία παληξεύηεθα.
Φπζηθά κε ππνρξέσζαλ λα ηνλ παληξεπηώ. Λόγσ νηθνλνκηθώλ
δπζθνιηώλ, δνύζα κόλε κε κία αλάπεξε κεηέξα ε νπνία έπξεπε
λα κεγαιώζεη αθόκα δύν κηθξόηεξα παηδηά… (αλαζηελαγκόο).
Ζ κόλε ιύζε ήηαλ λα παληξεπηώ. Δθείλνο αζρνινύηαλ κε
γεσξγηθέο εξγαζίεο. Ήηαλ …(παύζε) ήηαλ έλαο άλζξσπνο
ηξπθεξόο απέλαληί κνπ, κεξηθέο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζύκηδε παηέξαο θαη θόξεο.. Γηα λα θαηαιάβεηε ήηαλ ζρεδόλ
ζπλνκήιηθνη κε ηελ κεηέξα κνπ ..κάιηζηα εθείλνο ήηαλ ιίγν
κεγαιύηεξνο. ύληνκα απνθηήζακε δύν αγόξηα.
Δξώηεζε: Θέιεηε λα καο πείηε πόζν ρξνλώλ ήηαλ;

Γεσξγηθέο εξγαζίεο,
ηξπθεξόο,
ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζύκηδε παηέξαο -θόξεο

ΠΡΟΦΗΛ ΘΤΣΖ

Άληξαο εηώλ 40,
γπλαίθα 16.

Απάληεζε: Δθείλνο ήηαλ 40… εγώ 16 όηαλ ηνλ παληξεύηεθα.
Δξώηεζε: Πόηε θαη πσο μεθίλεζε ε βία ζην γάκν ζαο;
Απάληεζε: Σα πξώηα 10-15 ρξόληα ήηαλ θαιά ..ζρεηηθά. Μεηά
όκσο δήιεπε.. Ξεθίλεζε όηαλ πηα είρα κεγαιώζεη ηα παηδηά κνπ
θαη έλησζα ηελ αλάγθε λα βγσ ιίγν από ην ζπίηη. Να
δνπιέςσ. Φπζηθά όηαλ ηνπ ην είπα ε αληίδξαζε ηνπ ήηαλ
…εληειώο παξάινγε! Με θαηεγνξνύζε γηα ηξειά πξάκαηα θαη
κε έβξηδε! Έηζη, δελ ηνπ μαλαέθαλα θνπβέληα γηα δνπιεηά. Σν
ρεηξόηεξν όκσο ήηαλ όηη άξρηζε λα κε μεθόβεη από ηηο ιίγεο
θίιεο πνπ είρα. Μνπ έθαλε ζθελέο όηαλ έβγαηλα από ην ζπίηη
κόλε κνπ …κέρξη θαη ην ηειέθσλν ηνπ ζπηηηνύ καο έθνςε!
Δξώηεζε: Θπκάζηε πνηα ήηαλ ε ρεηξόηεξε ζηηγκή πνπ βηώζαηε;
Απάληεζε: Ήηαλ πνιιέο! Πίζηεπα θάζε θνξά όηη δελ ζα
ππάξμεη ρεηξόηεξε …αιιά ππήξρε! Τπήξραλ θνξέο πνπ
κεηακθηεδόκνπλ γηα λα βγσ από ην ζπίηη ...ηα ζεκάδηα είραλ
θαιύςεη νιόθιεξν ην ζώκα κνπ. Αξγόηεξα θξόληηδε λα κε
ρηππάεη ζην ζώκα ή πίζσ θεθάιη γηα λα κε θαίλνληαη
κειαληέο . Θπκάκαη όηαλ ηα παηδηά κνπ ήηαλ ζηελ εθεβεία,
θάπνην κεζεκέξη, δελ είραλ επηζηξέςεη αθόκα από ην ζρνιείν.

Ήζεια λα δνπιέςσ,
κε θαηεγνξνύζε, κε
έβξηδε, κε μέθνβε από
θίιεο, έθνςε ηει.
ζπηηηνύ

ΣΤΠΟΗ ΒΗΑ

εκάδηα ζην πξόζσπν,
κε ρηππνύζε ζην ζώκα
θαη θεθάιη γηα λα κελ
θαίλνληαη κειαληέο,
επέζηξεςε από
δνπιεηά θαη κε
ρηύπεζε πνιύ άζρεκα,
κε θαηεγνξνύζε, κε
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Δθείλνο κόιηο είρε γπξίζεη από ηελ δνπιεηά θαη επεηδή
θαζόκνπλ ζηε βεξάληα ηνπ ζπηηηνύ κνπ άξρηζε λα κε ρηππάεη
πνιύ άζρεκα. Σα παηδηά ηνλ είδαλ λα κε ρηππάεη θαη ξώηεζαλ
ην ιόγν. Δθείλνο κε θαηεγνξνύζε θαη κε έβξηδε. Τπήξμαλ
θνξέο πνπ ν κεγάινο κνπ γηνο έθαλε ην ίδην. Απηό έβιεπε…
απηό έθαλε!

έβξηδε, κε ρηύπαγε θαη
ν γηνο κνπ

Δξώηεζε: Πσο ληώζαηε εζείο;

Πόλν, ζιίςε,
θαηάζιηςε, λόκηδα όηη
απηόο είλαη
θπζηνινγηθόο ηξόπνο

Απάληεζε: Πόλν, ζιίςε …είρα πάζεη θαηάζιηςε. Δγώ έδεζα
…κκκ κάιινλ κεγάισζα λνκίδνληαο όηη απηόο είλαη ν
θπζηνινγηθόο ηξόπνο…
Δξώηεζε: Πσο πήξαηε ηελ απόθαζε λα ρσξίζεηε από απηή ηελ
βίαηε ζρέζε;

Γελ δνύιεπα,
Απάληεζε: Γελ δνύιεπα. Ήκνπλ νηθνλνκηθά εμαξηεκέλε. Γελ νηθνλνκηθά
είρα ζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Γελ είρα άιιε επηινγή
εμαξηεκέλε, δελ είρα
απ‟ ην λα θάηζσ ζην ζπίηη θαη απιά λα αλέρνκαη ηε βίαηε
ζηήξημε από
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Όηαλ όκσο αλαθάιπςα όηη ππάξρεη ζην
νηθνγέλεηα. Βξήθα ην
ζπίηη (βαξηά αλάζα)… όπιν… ηόηε θαηάιαβα όηη είρε έξζεη ε όπιν, θαηάιαβα όηη
ώξα λα θύγσ. Γελ κε έλνηαδε πνπ λα πάσ. Αξθεί λα θύγσ
έπξεπε λα θύγσ, ζπίηη
καθξηά. „Ήμεξα όηη αλ έκελα ζα κε ζθόησλε …Απιά έθπγα
κηαο θίιεο θαη κεηά
αζηπλνκηθό ηκήκα,
θαη πήγα πξνζσξηλά ζην ζπίηη κηαο θίιεο.. θαη αξγόηεξα
κήλπζε
απεπζπλζήθακε καδί ζην αζηπλνκηθό ηκήκα όπνπ κε
ζπκβνύιεςαλ νη αζηπλνκηθνί λα ηνπ θάλσ κήλπζε.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΚΑΚΟΠΗΖΜΔΝΧΝ
ΓΤΝΑΗΚΧΝ

ΣΑΖ
ΚΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΧ
Ν ΓΤΝΑΗΚΧΝ

ΥΔΖ ΜΔ
ΠΡΧΖΝ ΑΝΣΡΑ –
ΘΤΣΖ ΖΜΔΡΑ

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά ζήκεξα;
Απάληεζε: Απνιύησο θακία. Δπηινγή ησλ παηδηώλ θπζηθά.
Σα παηδηά είλαη δύν κέηξα, νιόθιεξνη άληξεο πηα. Μηα θνξά πνπ
πξνζπάζεζε λα ηα πιεζηάζεη πηαζηήθαλ ζηα ρέξηα. Δπηπρώο
κπήθαλ ζηε κέζε νη άληξεο ηεο γεηηνληάο θαη ηνπο ρώξηζαλ.

Κακία ζρέζε κε ηα
παηδηά

Δξώηεζε: Όηαλ ζπλαληάηε ηνλ πξώελ ζύδπγό ζαο;

Γελ θνβάκαη.

Απάληεζε: Γελ ηνλ ζπλαληώ πηα! Βξίζθνκαη πνιιά ρηιηόκεηξα
καθξηά, ηα παηδηά είλαη ελήιηθεο! Αιιά δελ κε λνηάδεη πηα.
Ούηε θνβάκαη! Γηα’ κέλα απηόο ν άλζξσπνο έρεη πεζάλεη!
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Δμάιινπ ηη άιιν έκεηλε λα κνπ θάλεη.;;;
Δξώηεζε: Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο
ηεο λέα ζαο δσήο;
Απάληεζε: Ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε πξνζαξκνγή γηα’ κέλα!
Σνλ έβιεπα παληνύ κπξνζηά κνπ. Σηο λύρηεο πεηαγόκνπλ
ζηνλ ύπλν κνπ. Φνβόκνπλ πνιύ γηα ηε δσή κνπ. Μνπ πήξα
αξθεηό θαηξό λα ην μεπεξάζσ.
Δξώηεζε: Πώο ληώζεηε ζήκεξα;
Απάληεζε: Αλαθνύθηζε .…Ζξεκία…. Πιένλ κπνξώ θαη
ραίξνκαη ηε δσή κνπ! Δίλαη απεξίγξαπην ην ζπλαίζζεκα απηό
…ην λα κελ θνβάζαη!

ΓΤΚΟΛΗΔΓύζθνιε πξνζαξκνγή, ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ηνλ έβιεπα παληνύ,
ΜΔΣΑ ΣΖΝ
πεηαγόκνπλ ζηνλ ύπλν ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ
κνπ, θνβόκνπλ γηα ηε
δσή κνπ

Αλαθνύθηζε, εξεκία,
ραίξνκαη ηε δσή κνπ,
δελ θνβάκαη

Δξώηεζε: Ση έρεηε λα πείηε ζηηο γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηνλ
εθηάιηε ηεο βίαο;
Απάληεζε: Να θύγνπλ βέβαηα! Αλ θαηαιάβνπλ όηη ν άλζξσπόο Να θύγνπλ, πξέπεη λα
ζέβεζαη ηε γπλαίθα
ηνπο είλαη βίαηνο;;; Να θύγνπλ! Γελ ζέισ λα βιέπσ άιιν
βίαηνπο αλζξώπνπο, δελ ζέισ λα αθνύσ γηα βίαηεο
ζπκπεξηθνξέο. Γελλήζεθεο από κηα γπλαίθα …πξέπεη λα ηε
ζέβεζαη θ όρη λα ηε ρηππάο!
Δξώηεζε: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηε
ζπδήηεζή καο ζρεηηθά κε ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ;
Απάληεζε: κκκ… είλαη όηη ρεηξόηεξν κπνξεί λα βηώζεη κία
γπλαίθα! Δίλαη ζαλ λα ζε ζθνηώλνπλ θάζε κέξα! Θα πξέπεη ην
θξάηνο λα θξνληίζεη όρη κόλν γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
απηώλ ησλ γπλαηθώλ αιιά θαη γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ
κπξνζηά. Δπίζεο, ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κελ γίλνληαη
κάξηπξεο ηέηνησλ βίαησλ ζθελώλ κεηαμύ ησλ γνλέσλ. Ζ βία
γελλάεη βία.
-

ΤΜΒΟΤΛΔ –
ΠΡΑΚΣΗΚΔ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΑΠΟ ΓΤΝΑΗΚΔ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΤΠΟΣΔΗ ΒΗΑ

Σν θξάηνο κεξηκλήζεη
γηα ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε θαη
δηαζύλδεζε ησλ
γπλαηθώλ κε αγνξά
εξγαζίαο. Απνθπγή
βίαησλ ζθελώλ
κπξνζηά ζηα παηδηά.

Έρνπκε νινθιεξώζεη ηε ζπλέληεπμή καο. αο επραξηζηώ
πάξα πνιύ.
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ΚΔΗΜΔΝΟ 3

Κσδηθνπνίεζε

Κσδηθνπνίεζε

Int. 3: Γπλαίθα, 36 εηώλ, κεηέξα 2 θνξηηζηώλ. Απόθνηηε
Λπθείνπ. Σόπνο δηακνλήο: Δπαξρία.

Α’ Σάμεο

Β’ Σάμεο

Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ πνπ γίλεηαη σο κέξνο
ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε
«πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό», αζρνινύκαη κε ην
ζέκα «Δλδννηθνγελεηαθή Βία - Βία θαηά ησλ Γπλαηθώλ». Ζ
ζπλεηζθνξά ζαο ζα κνπ ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύηηκε, θαζώο κε
ελδηαθέξεη λα εμάγσ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο
κνξθέο, ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ.
Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα
πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη είλαη αλώλπκε θαη ζα ηεξεζεί
πιήξεο ερεκύζεηα γηα ην πεξηερόκελν θαη γηα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεύζεξα ρσξίο
ελδνηαζκνύο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο Γελ ππάξρεη
ζσζηό ή ιάζνο. Τπάξρεη κόλν ε δηθή ζαο γλώκε θαη απηή καο
ελδηαθέξεη.
Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή
ζαο. Δπραξηζηώ πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξόλν πνπ ζα δηαζέζεηε
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Δξώηεζε: Θέιεηε λα καο κηιήζεηε γηα ηνλ πξώελ άληξα ζαο; Ση
άλζξσπνο ήηαλ;
Απάληεζε: Γηπξόζσπνο. ηελ αξρή δελ είρε δώζεη ελδείμεηο
γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά. Ήηαλ ιίγν πηεζηηθόο κόλν ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνύζαλ ηα θαζεκεξηλά καο δεηήκαηα. Καηά η‟ άιια,
θεξόηαλ επγεληθά, ηξπθεξά… κεηά έδεημε ην αιεζηλό ηνπ
πξόζσπν.

Γηπξόζσπνο, πηεζηηθόο,
επγεληθόο, ηξπθεξόο.
ΠΡΟΦΗΛ ΘΤΣΖ

31 εηώλ γπλαίθα, 33
άληξαο.

Δξώηεζε: Πόζν ρξνλώλ ήζαζηαλ εζείο θαη πόζν εθείλνο;
Απάληεζε: Δγώ ήκνπλ 31 θ απηόο 33.
Δξώηεζε: Πόηε θαη πσο μεθίλεζε ε βία ζην γάκν ζαο;
Απάληεζε: Ξεθίλεζε λα γίλεηαη επηζεηηθόο όηαλ
κεηαθνκίζακε ζηελ επαξρία ιόγσ ηεο δνπιεηάο ηνπ, ήηαλ
ζηξαηησηηθόο. Δγώ ήκνπλ άλεξγε θαη ρσξίο άιινλ δηθό κνπ
άλζξσπν ηόηε, νη δηθνί κνπ είραλ πεζάλεη, έηζη ήηαλ ην κόλν
ζηήξηγκα κνπ. Μόιηο έκαζε όηη είκαη έγθπνο εθείλνο αγξίεςε.
Ξεθίλεζε κε ραζηνύθηα ζην πξόζσπν. Δγώ πξνζπάζεζα λα
αλαδεηήζσ βνήζεηα από ηνπο γνλείο ηνπ. Δθείλνη θνβήζεθαλ
όηη ζα θάλσ κήλπζε θαη πξνζπάζεζαλ λα καο ζπκθηιηώζνπλ.
Δθείλνο κνπ δήηεζε ζπγλώκε. Μεηά όκσο πάιη ην ίδην.
Μέρξη πνπ γέλλεζα ην πξώην παηδί καο.

Μεηαθνκίζακε ζηελ
επαξρία. Μόιηο έκαζε
όηη ήκνπλ έγθπνο
αγξίεςε. Υαζηνύθηα
ζην πξόζσπν. Εήηεζα
βνήζεηα από ηνπο
γνλείο ηνπ
πξνζπάζεζαλ λα καο
ζπκθηιηώζνπλ. Μνπ
δήηεζε ζπγλώκε.

ΣΤΠΟΗ ΒΗΑ

Δξώηεζε: Θπκάζηε πνηα ήηαλ ε ρεηξόηεξε ζηηγκή πνπ βηώζαηε;
Απάληεζε: Θπκάκαη επηζηξέθνληαο ζπίηη από βξαδηλή καο
έμνδν εθείλνο μεθίλεζε λα κε ρηππάεη. Όζν εγώ ηνπ έιεγα
πσο δελ κπνξώ λα δήζσ άιιν καδί ηνπ, εθείλνο γηλόηαλ πην
επηζεηηθόο. Από ηηο πνιιέο κπνπληέο ζην ζηνκάρη θαη ζην
θεθάιη, είρα ζηακαηήζεη λα ληώζσ πόλν. Θπκάκαη κόλν έλα
ρέξη λα έξρεηαη θαηά πάλσ κνπ θαη κεηά ζθνηάδη. Ξύπλαγα
ην πξσί θαη δελ ζπκόκνπλ ηη αθξηβώο είρε ζπκβεί. Σόηε ήηαλ
πνπ έκεηλα έγθπνο ζην δεύηεξν παηδί.

Μπνπληέο ζην ζηνκάρη
θαη ζην θεθάιη.
ηακάηεζα λα ληώζσ
πόλν. Σν πξσί δελ
ζπκόκνπλ ηίπνηα.
Έγθπνο ζην δεύηεξν
παηδί.
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Δξώηεζε: Πσο ληώζαηε εζείο;
Απάληεζε: (μεθύζεκα) Ενύζα ζπλερώο κε ην άγρνο
…Αηζζαλόκνπλ όηη κε θαηέζηξεθε ζαλ άλζξσπν.

Άγρνο. Με θαηέζηξεθε
ζαλ άλζξσπν.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΚΑΚΟΠΗΖΜΔΝΧΝ
ΓΤΝΑΗΚΧΝ

Δξώηεζε: Πσο πήξαηε ηελ απόθαζε λα ρσξίζεηε από απηή ηελ
βίαηε ζρέζε;
Απάληεζε: Κάζε θνξά πνπ έθαλα ην βήκα γηα λα θύγσ,
ζθεθηόκνπλα ηηο απεηιέο ηνπ όηη ζα κνπ πάξεη ηα παηδηά.
Μεηά ήηαλ θαη ην ζέκα ηεο δνπιεηάο, πνπ ζα έβξηζθα
ρξήκαηα; Γελ άληερα άιιν … αιιά δελ ήμεξα πνπ λα
απεπζπλζώ γηα βνήζεηα. Κάπνηα ζηηγκή πήγα ζηνλ ΟΑΔΓ
γηα λα βξσ δνπιεηά. Δπεηδή κε είρε ρηππήζεη πνιύ άζρεκα ην
πξνεγνύκελν βξάδπ, ε ππάιιεινο θαηάιαβε ηη κνπ είρε
ζπκβεί. Μνπ έδσζε ηελ θάξηα ηεο θαη κε ελεκέξσζε γηα
ηνπο εηδηθνύο θνξείο θαη μελώλεο θαθνπνηεκέλσλ γηα λα
δεηήζσ εθεί ππνζηήξημε. Δπηθνηλώλεζα θαη κε πείζαλε λα ηνλ
θαηαγγείισ, ελώ ζπγρξόλσο κε θηινμέλεζαλ γηα θάπνηεο
εκέξεο.

Απεηιέο όηη ζα πάξεη ηα
παηδηά. Γελ είρα
δνπιεηά-ρξήκαηα. Γελ
ήμεξα πνπ λα
ΣΑΖ
απεπζπλζώ γηα
ΚΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΧ
βνήζεηα. Τπάιιεινο κε Ν ΓΤΝΑΗΚΧΝ
βνήζεζε, ελεκέξσζε
γηα εηδηθνύο θνξείο
θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ.

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδηά ζήκεξα;
Απάληεζε: Αθνινπζείηαη ε ηππηθή δηαδηθαζία. Απιά απνθεύγσ
λα ηνλ βιέπσ γηαηί ληώζσ νξγή …

Σππηθή ζρέζε κε ηα
παηδηά.

Δξώηεζε: Όηαλ ζπλαληάηε ηνλ πξώελ ζύδπγό ζαο;
Απάληεζε: Πιένλ δελ θνβάκαη! Έρσ θαηαθέξεη ηόζα πνιιά
ζηε δσή κνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, νπόηε θαηάθεξα λα
αληηκεησπίδσ θη απηόλ!

ΥΔΖ ΜΔ
ΠΡΧΖΝ ΑΝΣΡΑ –
ΘΤΣΖ ΖΜΔΡΑ

Γελ θνβάκαη.

Δξώηεζε: Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζεηε θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο
ηεο λέα ζαο δσήο;
Απάληεζε: Γπζθνιίεο;;; κκκ … λνκίδσ όηη νη δπζθνιίεο κνπ
ήηαλ κέρξη λα θύγσ από απηή ηε ζρέζε … κέρξη λα γίλνπλ ηα
δηθαζηήξηα. Μεηά δελ κε έλνηαδε ηίπνηα… όια κνπ θαίλνληαλ
εύθνια …

Γπζθνιίεο κέρξη λα
θύγσ από απηή ηε
ζρέζε θαη κέρξη λα
γίλνπλ ηα δηθαζηήξηα.

ΓΤΚΟΛΗΔ –
ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ
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Δξώηεζε: Πώο ληώζεηε ζήκεξα;
Απάληεζε: Άιιαμα πόιε θαη έρσ μαλαθηηάμεη ηε δσή κνπ κε
άιινλ ζύληξνθν. Νηώζσ αλαθνύθηζε, εξεκία θαη … ηπρεξή
πνπ βξήθα ην ζάξξνο θαη έθπγα από απηή ηελ θόιαζε πνπ
δνύζα. Σπρεξή πνπ δσ…
Δξώηεζε: Ση έρεηε λα πείηε ζηηο γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηνλ
εθηάιηε ηεο βίαο;
Απάληεζε: Ζ θαθνπνίεζε έρεη θαη επαλάιεςε: είλαη θαλόλαο,
όπνηνο ζεθώζεη ρέξη θαη ρηππήζεη, ζα ην μαλαθάλεη. Οη
γπλαίθεο δελ πξέπεη λα ζσπαίλνπλ, νύηε λα θνβνύληαη!
Πξέπεη λα κηιήζνπλ ακέζσο!
Δξώηεζε: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηε
ζπδήηεζή καο ζρεηηθά κε ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ;
Απάληεζε: Σν όηη νη γπλαίθεο κέλνπλ ζηε ζησπή ην μέξνπκε.
Σν ζέκα είλαη ε θπβέξλεζε ηη θάλεη ώζηε απηέο νη γπλαίθεο
λα κελ κέλνπλ ζηε ζησπή;;; Πξέπεη ε βία θαηά ησλ
γπλαηθώλ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη απνδεθηή από ηελ
θνηλσλία, λα απειεπζεξσζνύλ ηα ζύκαηα ηεο. Ζ πνιηηεία
παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζ’ απηό.

Αλαθνύθηζε, εξεκία
θαη ηπρεξή πνπ δσ.
Έρσ μαλαθηηάμεη ηε
δσή κνπ.

Οη γπλαίθεο πνπ
θαθνπνηνύληαη πξέπεη
λα κηιήζνπλ. Γελ
πξέπεη λα θνβνύληαη.

ΤΜΒΟΤΛΔ –
ΠΡΑΚΣΗΚΔ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΑΠΟ ΓΤΝΑΗΚΔ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΤΠΟΣΔΗ ΒΗΑ

Ζ θπβέξλεζε παίδεη
ζεκαληηθό ξόιν,
πξέπεη λα σζήζεη ηηο
γπλαίθεο λα κηιήζνπλ.
Πξέπεη ε βία θαηά ησλ
γπλαηθώλ λα γίλεη
θαηαλνεηή θαη
απνδεθηή από ηελ
θνηλσλία

Έρνπκε νινθιεξώζεη ηε ζπλέληεπμή καο. αο επραξηζηώ
πάξα πνιύ.
Δξσηώκελνο: Καη εγώ ζαο επραξηζηώ πάξα πνιύ.
-

68

ΚΔΗΜΔΝΟ 4
Int. 4: Γπλαίθα, 29 εηώλ. Μεηέξα ελόο θνξηηζηνύ. Απόθνηηε
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σόπνο Γηακνλήο: Αζήλα

Κσδηθνπνίεζε
Α’ Σάμεο

Κσδηθνπνίεζε Β’
Σάμεο

Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο
ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ πνπ γίλεηαη σο κέξνο
ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην πξόγξακκα εηδίθεπζεο ζηε
«πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό», αζρνινύκαη κε ην
ζέκα «Δλδννηθνγελεηαθή Βία - Βία θαηά ησλ Γπλαηθώλ». Ζ
ζπλεηζθνξά ζαο ζα κνπ ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύηηκε, θαζώο κε
ελδηαθέξεη λα εμάγσ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηηο
κνξθέο, ηα αίηηα αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ.
Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα
πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη είλαη αλώλπκε θαη ζα ηεξεζεί
πιήξεο ερεκύζεηα γηα ην πεξηερόκελν θαη γηα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεύζεξα ρσξίο
ελδνηαζκνύο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο Γελ ππάξρεη
ζσζηό ή ιάζνο. Τπάξρεη κόλν ε δηθή ζαο γλώκε θαη απηή καο
ελδηαθέξεη.
Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή
ζαο. Δπραξηζηώ πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξόλν πνπ ζα δηαζέζεηε.
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Δξώηεζε: Θέιεηε λα καο κηιήζεηε γηα ηνλ πξώελ άληξα ζαο; Ση
άλζξσπνο ήηαλ;

Έδεηρλε όηη κε
αγαπνύζε

ΠΡΟΦΗΛ ΘΤΣΖ

Απάληεζε: Αξρηθά;;; Μηα ραξά άλζξσπνο …. Έδεηρλε όηη κε
αγαπνύζε!
Δξώηεζε: Πόζν ρξνλώλ ήζαζηαλ εζείο θαη πόζν εθείλνο;
Απάληεζε: Δθείλνο ήηαλ 29 θαη εγώ ήκνπλ ζηα 24.

24 εηώλ γπλαίθα, 29
άληξαο.

Δξώηεζε: Πόηε θαη πσο μεθίλεζε ε βία ζην γάκν ζαο;
Απάληεζε: ηελ αξρή ηαηξηάδακε, ήκαζηαλ εξσηεπκέλνη,
αξρίζακε θαη λα ζπγθαηνηθνύκε. Ώζπνπ μαθληθά, κεηά θαη
ην πξώην ηξίκελν, ηα πάληα αλαηξάπεθαλ. Άξρηζε λα
δειεύεη παζνινγηθά γηα παξάινγνπο ιόγνπο . Σν θαθό
άξρηζε κε έλα ραζηνύθη, πνπ όκσο γξήγνξα εμειίρζεθε ζε
κπνπληά, αθόκα θαη ζηνλ δξόκν ή άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο,
γηα ην παξακηθξό. «”Ήηαλ ε θαθηά ε ώξα”, κνπ
δηθαηνινγήζεθε ζηελ πξώηε ζθαιηάξα. “Γελ ζα μαλαγίλεη”,
ηζρπξίζηεθε κεηά θαη ηελ πξώηε γξνζηά... πλερώο ην ίδην
κνπ ππνζρόηαλ.
Δξώηεζε: Θπκάζηε πνηα ήηαλ ε ρεηξόηεξε ζηηγκή πνπ βηώζαηε;
Απάληεζε: Ήηαλ ηηο πξώηεο εκέξεο πνπ ζπγθαηνηθήζακε. Με
έπηαζε από ην ιαηκό, κε έζπξσμε θαη κε ραζηνύθηδε γηα
αξθεηή ώξα. Σελ επόκελε κέξα ην πξόζσπν κνπ ήηαλ
πξεζκέλν. Ο ιόγνο ήηαλ όηη ζπλαληήζεθα κε κία θίιε κνπ
ρσξίο λα ηνλ ξσηήζσ. Θπκάκαη όηη απνξνύζα πνπ έθαλα
ιάζνο;;; Μήπσο έθηαημα πξαγκαηηθά ζε θάηη;;

Εήιεπε παζνινγηθά.
Άξρηζε κε ραζηνύθη,
εμειίρζεθε ζε κπνπληά
αθόκα θαη ζε
δεκόζηνπο ρώξνπο.
Τπνζρόηαλ όηη δελ ζα
μαλαγίλεη.

Με έπηαζε από ην
ιαηκό, κε έζπξσμε θαη
κε ραζηνύθηδε. Δπεηδή
ζπλαληήζεθα κε κία
θίιε κνπ. Απνξνύζα
πνπ έθηαημα;

Δξώηεζε: Πώο ληώζαηε εζείο;
Απάληεζε: Πόλν. Θπκό. Σα’βαδα κε ηνλ εαπηό κνπ … γηα ηηο
επηινγέο κνπ. Έλησζα ζαλ λα είκαη εγώ ππεύζπλε γηα όηη
έγηλε.

ΣΤΠΟΗ ΒΗΑ

Πόλνο, ζπκόο.
Τπεύζπλε γηα ηηο
επηινγέο κνπ.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΚΑΚΟΠΗΖΜΔΝΧΝ
ΓΤΝΑΗΚΧΝ

Δξώηεζε: Μηιήζαηε ζε θάπνηνλ;
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Απάληεζε: Όρη, δελ ζπκβνπιεύηεθα θαλέλαλ. Πίζηεπα όηη ζα Γελ ζπκβνπιεύηεθα
θαλέλαλ, πίζηεπα όηη
αιιάμεη θαη δελ ήζεια λα αλαζηαηώζσ ηνπο δηθνύο κνπ.
ζα αιιάμεη, δελ ήζεια
Δξώηεζε: Πσο πήξαηε ηελ απόθαζε λα ρσξίζεηε από απηή ηελ λα αλαζηαηώζσ ηνπο
βίαηε ζρέζε;
δηθνύο κνπ
Απάληεζε: Θεσξνύζα όηη ηνλ αγαπνύζα θαη έθαλα ππνκνλή.
Αιιά όηαλ έκεηλα έγθπνο θαη εθείλνο κε ρηύπεζε πάιη πνιύ
άζρεκα, θαηάιαβα όηη είλαη άξξσζηνο. Πήξα ηελ απόθαζε
λα θύγσ. Δπηπρώο είρα ηνπο γνλείο κνπ, κε ππνζηήξημαλ από
ηελ πξώηε ζηηγκή θαη νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά. Αλ δελ
είραλ νη γνλείο κνπ ηελ πξόζεζε λα κε βνεζήζνπλ ηη ζα έθαλα;
Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί ζήκεξα;
Απάληεζε: Κακία! ηαλ πήξα ηελ απόθαζε λα θξαηήζσ απηό
ην παηδί είπα όηη δελ ζέισ λα έρσ θακία ζρέζε καδί ηνπ.
Δξώηεζε: Όηαλ ζπλαληάηε ηνλ πξώελ ζύδπγό ζαο;
Απάληεζε: Γελ θνβάκαη! Έρσ μαλαθηηάμεη θαη ηε δσή κνπ,
έρσ ηε δνπιεηά κνπ. Ξέξσ λα ηνλ αληηκεησπίζσ.

ηαλ έκεηλα έγθπνο κε
ρηύπεζε πάιη πνιύ
άζρεκα. Καηάιαβα όηη
ήηαλ άξξσζηνο,
απνθάζηζα λα θύγσ.
Οη γνλείο κνπ κε
ππνζηήξημαλ.

ΥΔΖ ΜΔ ΠΡΧΖΝ
ΑΝΣΡΑ – ΘΤΣΖ
ΖΜΔΡΑ

Κακία ζρέζε κε ην
παηδί

Γελ θνβάκαη

Δξώηεζε: Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζεηε θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο
ηεο λέα ζαο δσήο;
Απάληεζε: Οη δπζθνιίεο κνπ ήηαλ θπξίσο ζην λα κπνξέζσ λα
εκπηζηεπηώ άιινλ ζύληξνθν. Πάληα λνκίδεηο όηη ζα θαο
κπνπληά κε όπνηνλ θη αλ είζαη … Ζ ζσκαηηθή βία θάπνηα
ζηηγκή γηαηξεύεηαη, νη κειαληέο θεύγνπλ, νη πιεγέο θιείλνπλ.
Ζ ςπρνινγηθή δελ γηαηξεύεηαη …

ΣΑΖ
ΚΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΧ
Ν ΓΤΝΑΗΚΧΝ

Γπζθνιεύηεθα λα
εκπηζηεπηώ άιινλ
άλζξσπν. Νόκηδα όηη
ζα θάσ κπνπληά. Ζ
ςπρνινγηθή βία δελ
γηαηξεύεηαη.

ΓΤΚΟΛΗΔ –
ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ
ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ

Δρώτηση: Πώο ληώζεηε ζήκεξα;
Απάληεζε: Διεύζεξε! Απιά δσ!

Διεύζεξε

Δξώηεζε: Ση έρεηε λα πείηε ζηηο γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηνλ
εθηάιηε ηεο βίαο;
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Απάληεζε: Γελ ππάξρεη κεηάλνηα γηα απηνύο ηνπο
αλζξώπνπο. Μελ θάζνληαη καδί ηνπο κε ηελ ειπίδα όηη ζα
αιιάμνπλ.

Μελ θάζνληαη καδί
ηνπο κε ηελ ειπίδα όηη
ζα αιιάμνπλ.

Δξώηεζε: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηε
ζπδήηεζή καο ζρεηηθά κε ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ;
Απάληεζε: Μηιήζηε …νη γπλαίθεο πνπ βηώλνπλ ηε βία
πξέπεη λα κηιήζνπλ! Όρη άιιε βία!

Οη γπλαίθεο πνπ
βηώλνπλ βία πξέπεη λα
κηιήζνπλ!

ΤΜΒΟΤΛΔ –
ΠΡΑΚΣΗΚΔ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΑΠΟ ΓΤΝΑΗΚΔ
ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ
ΤΠΟΣΔΗ ΒΗΑ

Έρνπκε νινθιεξώζεη ηε ζπλέληεπμή καο. αο επραξηζηώ
πάξα πνιύ.
Δξσηώκελνο: Καη εγώ ζαο επραξηζηώ.
-
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