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Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Sunia Geel-Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής 

Βίας σε Παιδιά, Γυναίκες και Νέους Περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων» υλοποιείται 

στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης Daphne III από τη Γενική Διεύθυνση για τη 

Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Μη Κυβερνητικό 

Οργανισμό «Exchange House National Travellers Service» που εδρεύει στο 

Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Στην υλοποίησή του συμμετέχουν οργανισμοί από 4 

ακόμη ευρωπαϊκές χώρες -Γερμανία, Αυστρία, Ρουμάνια, Ελλάδα- μεταξύ των 

οποίων και το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, 

Prolepsis. 

Στόχος του «Sunia Geel» είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 

λειτουργών που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά ευπαθών ομάδων Το «Sunia Geel» αποσκοπεί 

στην πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας, 

ιδιαίτερα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, μέσω της εκπαίδευσης, της 

σύσφιξης των δεσμών μεταξύ των μελών αυτών των κοινοτήτων, καθώς και μέσα 

από την παροχή υποστήριξης στις γυναίκες, τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. 

Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση θετικών στάσεων και αλλαγών στη 

συμπεριφορά των μελών αυτών των μη-προνομιούχων κοινοτήτων.  

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο διαμορφώθηκε από την επιστημονική ομάδα 

του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, 

Prolepsis στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος στην Ελλάδα. Αποτελεί 

προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα Γερμανικού εκπαιδευτικού οδηγού για 

κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων.   
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Κεφάλαιο Ι – Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας   

Εισαγωγή -Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας  

Οι απαρχές της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης του φαινόμενου της 

ενδοοικογενειακής βίας εντοπίζονται στην παγκόσμια αναγνώριση της βίας κατά 

των γυναικών και στις διεθνείς πολιτικές εξάλειψης της.  

Το 1993, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συντάσσεται η «Διακήρυξη για την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (DPI/1772/HR). Σύμφωνα με το άρθρο 1 

της Διακήρυξης «ως βία κατά των γυναικών ορίζεται κάθε πράξη βίας με βάση το 

φύλο, που έχει -ή μπορεί να έχει- ως συνέπεια σωματική, σεξουαλική ή 

ψυχολογική βλάβη ή οδύνη για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένης και της απειλής 

τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε 

στη δημόσια, είτε στην ιδιωτική ζωή». 

Συνεπώς, η «Διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» διευρύνει 

τον ορισμό της βίας συμπεριλαμβάνοντας τόσο πράξεις βίας που αφορούν σε 

ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο όσο και πράξεις βίας που αφορούν στην 

ιδιωτική – οικογένεια – και στη δημόσια σφαίρα – κοινότητα, κράτος (UNICEF, 

2000).  

Επίσης, στη Διακήρυξη τονίζεται η έμφυλη διάσταση της βίας. Αναφέρεται  

χαρακτηριστικά πως «η βία κατά των γυναικών αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους κοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες 

εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες».  

Στο Άρθρο 2 της Διακήρυξης οι μορφές βίας κατά των γυναικών αναγνωρίζονται 

ως εξής: 

 Σωματική βία: Σπρωξιές, γροθιές, κ.λπ. – περιλαμβάνει, επίσης, 

παραδοσιακές πρακτικές, επιβλαβείς για τις γυναίκες, όπως για παράδειγμα 

ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και αρπαγή της γυναικείας 

προίκας 

 Ψυχολογική βία: Προσβολές, εκφοβισμός εγκατάλειψης, βιασμού, απώλειας 

επιμέλειας παιδιών, εγκλεισμός στον οικιακό χώρο, επιτήρηση,  καταστροφή 

αντικειμένων, απομόνωση, λεκτικές επιθέσεις και συνεχής εξευτελισμός  

 Σεξουαλική βία: Εξαναγκασμός σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις εντός 

ή εκτός της σχέσης με τη χρήση απειλών, εκφοβισμού ή σωματικής βίας, ή 

εξαναγκασμός σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις με άλλους 

 Οικονομική βία: Στέρηση οικονομικών πόρων, βασικών αγαθών (τρόφιμα, 

ρούχα, φάρμακα) παρά τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες, απαγόρευση 

εργασίας. 
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Το 1995, στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ ψηφίζεται η «Πλατφόρμα 

Δράσης του Πεκίνου» για τη βία κατά των γυναικών, στην οποία η βία κατά των 

γυναικών αναγνωρίζεται ως «επίδειξη ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες οδήγησαν σε επικυριαρχία και διάκριση εναντίον 

των τελευταίων από τους άνδρες και στην παρακώλυση της πλήρους ανάπτυξης 

και προόδου τους» (United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women, 1995). 

Κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου αποφασίζονται συγκεκριμένες 

πολιτικές και δράσεις πρόληψης και εξάλειψης του φαινομένου. Επίσης τα Κράτη – 

Μέλη δεσμεύονται στην τήρηση αυτών (Αρτινοπούλου, 2006).  

Παρά τη διεθνή αναγνώριση των μορφών βίας κατά των γυναικών και τις 

δεσμεύσεις των Κρατών – Μελών του ΟΗΕ, η αντίστοιχη νομική κάλυψη όσον 

αφορά στις μορφές βίας δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Στο γεγονός αυτό 

συντελούν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών χωρών, 

καθώς και η κοινωνική και οικονομική θέση των γυναικών σε αυτές (Levinson, 

1989). Ακόμα και σε χώρες που ανήκουν στο ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο, π.χ. 

ευρωπαϊκές, οι νομικές προβλέψεις ως προς τις αναγνωρισμένες μορφές βίας κατά 

των γυναικών και οι στρατηγικές αντιμετώπισής τους διαφέρουν σημαντικά.  

Η ενδοοικογενειακή βία αφορά στην βία που λαμβάνει χώρα στην ιδιωτική 

σφαίρα, δηλαδή στα πλαίσια της οικογένειας. Έτσι, αποτελεί μία από τις πιο 

«κρυφές» μορφές βίας. Περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν αναφέρονται, 

συνήθως, στις αρχές λόγω φόβου στιγματισμού του θύματος αλλά και λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης των οικογενειακών σχέσεων. Οι σύντροφοι/σύζυγοι και τα παιδιά 

που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία δεν είναι εύκολο να διαπραγματευτούν 

το γεγονός πως κάποιος που τους αγαπά τους πληγώνει και, εν συνεχεία, να 

αναφέρουν το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, με άλλα λόγια να καταδώσουν 

τον/την σύντροφό τους στην αστυνομία (Χατζηφωτίου, 2005). 

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μείζον πολιτικό και κοινωνικό θέμα των δυτικών 

χωρών, καθώς συνδέεται άμεσα με την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

-ζωής, σωματικής ακεραιότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και με την 

ισότητα των δύο φύλων. Ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται σε προτεραιότητα με αποτέλεσμα να  

προωθούνται συστηματικά πολιτικές για την εξάλειψη του φαινομένου.   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε σωματική, 

σεξουαλική, οικονομική ή/και ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος 

από τον/ην (πρώην) σύζυγο ή από το/η σύντροφο ή άλλα μέλη της οικογένειας 

(Αρτινοπούλου, 2006). 

Συνεπώς, ενδοοικογενειακή βία δεν υφίστανται μόνο οι γυναίκες 

σύντροφοι/σύζυγοι και τα παιδιά, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως 
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άνδρες, ηλικιωμένα άτομα και άλλα συγγενικά πρόσωπα που μένουν μαζί με την 

οικογένεια. Ωστόσο, οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν συχνότερα θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας (Kane, 2008). Τα παιδιά, ειδικότερα, αποτελούν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αφού συχνά είναι οι μόνοι 

μάρτυρες βίαιων ενδοοικογενειακών επεισοδίων (Kashani & Wesley, 1998).  

Έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας 

Παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, συχνά, δεν 

αναφέρονται στις αρχές, τα στοιχεία που παρέχονται από τους διεθνείς 

οργανισμούς για την ενδοοικογενειακή βία υποδεικνύουν τη μεγάλη έκταση του 

φαινομένου. 

Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2005) μετά από ανασκόπηση 

ερευνών σε 35 χώρες, κατέδειξε πως το 10%-52% των γυναικών του δείγματος 

της έρευνας δήλωσε πως έχει κακοποιηθεί σωματικά από τον σύντροφο/σύζυγο, 

ενώ το 10%-30% των γυναικών του δείγματος δήλωσε πως έχει κακοποιηθεί 

σεξουαλικά από τον σύντροφο/σύζυγο. 

Στην Ευρώπη, το 1999 το Ευρωπαϊκό Γυναικείο Λόμπυ κατέδειξε πως το 10%- 

25% του δείγματος των γυναικών που διαμένουν σε χώρες που ανήκουν στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση  δήλωσε πως έχει δεχθεί σωματική κακοποίηση από τον 

σύντροφο/σύζυγο (EWL, 1999). 

Αλλά και για τα παιδιά ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας τα ποσοστά είναι εξίσου 

αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό (WHO, 2005) στην 

Ευρωπαϊκή επικράτεια πεθαίνουν ετησίως 1300 παιδιά έως 14 ετών λόγω 

ενδοοικογενειακής βίας. Από αυτά, κάθε εβδομάδα πεθαίνουν δύο στη Γερμανία 

και στην Αγγλία και τρία στην Γαλλία. 

Τα στοιχεία των παραπάνω ερευνών δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πως το 

φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ένα πολύ σοβαρό παγκόσμιο 

κοινωνικό πρόβλημα. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος της ζωής, της σωματικής 

ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Συνεπώς η βία στην οικογένεια υπερβαίνει το ιδιωτικό πλαίσιο εντός του οποίου 

λαμβάνει χώρα και αφορά στο σύνολο μιας κοινωνία που οφείλει μέσα από 

συγκεκριμένες πολιτικές να αντιδράσει. Οι πολιτικές αυτές είναι αφορμόμενες από 

και συντάσσονται με τις Διεθνείς Διακηρύξεις που αφορούν στη βία κατά των 

γυναικών και των παιδιών.  
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Παράγοντες Ενδοοικογενειακής Βίας 

Η  ενδοοικογενειακή βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά στο  πλαίσιο μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας. Οι πολιτισμικές αξίες, οι κοινωνικοί κανόνες και ρόλοι,  

οι νομικές προϋποθέσεις, οι παραδόσεις και τα πρότυπα που αναπαράγονται 

χαρακτηρίζουν αποφασιστικά τη νοοτροπία και τα μοτίβα συμπεριφοράς των 

μελών μιας κοινωνίας (Tifft, 1993). 

 

Αυτό σημαίνει ότι αν η ενδοοικογενειακή βία είναι αποδεκτή ή ανεκτή σε μία 

κοινωνία και η χρήση της ως μέσο επίλυσης διαφορών στις βασικές δομές μιας 

κοινωνίας, όπως η οικογένεια δεν αμφισβητείται, είναι πιο πιθανό το άτομο να 

αποδεχθεί επίσης την άνιση κατανομή της εξουσίας και δύναμης μέσω της 

άσκησης βίας κι έτσι να μην αντιλαμβάνεται την ενδοοικογενειακή βία ως 

πρόβλημα (Benard & Schlaffer, 1991). Κατά συνέπεια, η βία στην οικογένεια στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης κοινωνίας θα αποτελεί θέμα ταμπού. ένα κρυμμένο 

μυστικό που αν γίνει γνωστό στο κοινό θα προκαλέσει στιγματισμό του 

κακοποιημένου ατόμου. 

 

Δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας, ο οποίος να δικαιολογεί και να ερμηνεύει το 

κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Πληθώρα ερευνών κυρίως στις 

ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία εξετάζουν τις διαφορετικές κοινωνικές 

παραμέτρους του φαινομένου και ρίχνουν φως σε τέσσερις παράγοντες που 

ενδέχεται να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν στις περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας (UNICEF, 2008). Αυτοί είναι οι ακόλουθοι και αναλύονται 

παρακάτω:  

 Πολιτισμικοί-κοινωνικοί 

 Οικονομικοί 

 Πολιτικοί 

 Νομικοί 

 

Πολιτισμικοί-κοινωνικοί παράγοντε 

- Συγκεκριμένοι αποδεκτοί τρόποι κοινωνικοποίησης των δύο φύλων 

- Πολιτισμικοί προσδιορισμοί των αποδεκτών ρόλων των δύο φύλων 

- Συγκεκριμένες προσδοκίες ρόλων των δύο φύλων σε μία σχέση 

- Πίστη στην «ανωτερότητα» των ανδρών 

- Πολιτισμικές αξίες που δίνουν περισσότερα δικαιώματα στους άνδρες 

έναντι των γυναικών 
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- Πολιτισμικές αξίες που τοποθετούν την οικογένεια κάτω από την 

«ηγεμονία» του άνδρα 

- Συγκεκριμένα έθιμα που συνδέονται με το γάμο (π.χ. προίκα) 

- Περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση  

- Αποδοχή της βίας σαν έναν τρόπο επίλυσης συγκρούσεων  

Οικονομικοί παράγοντες  

- Οικονομικοί εξάρτηση των γυναικών από τους άνδρες 

- Περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στους οικογενειακούς οικονομικούς 

πόρους (π.χ. τραπεζικό λογαριασμό, ο άνδρας διαχειρίζεται τα έσοδα του 

νοικοκυριού) 

- Νόμοι που διαιωνίζουν τη δυσμενή θέση των γυναικών έναντι των ανδρών 

π.χ. κληρονομικά δικαιώματα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, περιουσιακά 

δικαιώματα μετά από χωρισμό ή χηρεία  

- Περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία  

Πολιτικοί παράγοντες 

- Υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, τα ΜΜΕ, τα νομικά και 

ιατρικά επαγγέλματα, στην αγορά εργασίας 

- Παραμέληση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας από την πολιτεία 

- Αίσθηση πως ο θεσμός της οικογένειας αφορά στον ιδιωτικό χώρο που 

βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του κράτους 

- Αίσθηση πως η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας έρχεται σε αντίθεση με ισχυρούς θρησκευτικούς 

κανόνες που διέπουν μία συγκεκριμένη κοινωνία  (π.χ. μουσουλμανικά 

κράτη) 

- Έλλειψη συστηματικής πολιτικής οργάνωσης και εκπροσώπησης των 

γυναικών   

- Περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική (π.χ. δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου) 

Νομικοί παράγοντες  

- Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου ή περιορισμένες νομικές ρυθμίσεις για τις 

περιπτώσεις διαζυγίου (κηδεμονία, διατροφή, περιουσιακά στοιχεία)  

- Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου ή περιορισμένες νομικές ρυθμίσεις του 

φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας   
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- Χαμηλός βαθμός νομικής παιδείας και κατανόησης νομικών ζητημάτων των 

γυναικών  

- Άνιση μεταχείριση των γυναικών από το προσωπικό της αστυνομίας και 

των νομικών υπηρεσιών   

Συνέπειες Ενδοοικογενειακής Βίας 

Η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο θύμα και στα άλλα μέλη της οικογένειας 

του, επηρεάζοντας σημαντικά την υγεία τους. 

Οι συνέπειες τις ενδοοικογενειακής βίας αφορούν τόσο στην σωματική όσο και 

στην  ψυχολογική υγεία των θυμάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα 

περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 1996) αναφέρει τις συνέπειες της 

ενδοοικογενειακής βίας στις γυναίκες θύματα ώς εξής: 

Μη θανατηφόρες συνέπειες 

Συνέπειες στη Σωματική υγεία 

- Τραυματισμοί (εξωτερικές κακώσεις, κατάγματα και κακώσεις εσωτερικών 

οργάνων) 

- Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 

- Αποβολή 

- Γυναικολογικά προβλήματα 

- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS 

- Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (άνω γεννητικά όργανα, π.χ. μήτρα)  

- Χρόνιος πόνος της πυέλου 

- Πονοκέφαλοι 

- Μόνιμες αναπηρίες 

- Άσθμα 

- Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 

- Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές (κάπνισμα, sex χωρίς προφυλάξεις κτλ) 

 

Συνέπειες στην Ψυχολογική Υγεία  

- Κατάθλιψη 

- Φόβος 

- Άγχος 

- Χαμηλή αυτοπεποίθηση 

- Σεξουαλική δυσλειτουργία 

- Διατροφικές διαταραχές 

- Ψυχαναγκαστική διαταραχή 

- Μετατραυματικό στρες  
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Θανατηφόρες συνέπειες 

- Αυτοκτονία 

- Ανθρωποκτονία 

- Μητρική θνησιμότητα 

- HIV/AIDS 

Μύθοι της ενδοοικογενειακής βίας 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, η περιγραφή και η 

ερμηνεία του οποίου καθίσταται αρκετά δύσκολη (Σκλάβου, 2008). Εξαιτίας του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα του ζητήματος, της συναισθηματικής και κοινωνικής 

φόρτισης που συνεπάγεται η διαχείριση του και της σχετικά πρόσφατης πολιτικής 

και κοινωνικής κινητοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, 

επικράτησαν και διαιωνίστηκαν στερεότυπα ως προς την φύση και τα 

χαρακτηριστικά της ενδοοικογενειακής βίας (Αρτινοπούλου, 2006).  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία τα συγκεκριμένα στερεότυπα καταγράφονται 

συστηματικά και αναφέρονται χαρακτηριστικά ως «μύθοι» της ενδοοικογενειακής 

βίας. Οφείλει κανείς να γνωρίζει τη μυθολογία του φαινομένου και την 

ανακατασκευή της σε μία ρεαλιστική βάση προκειμένου να κατανοήσει 

πληρέστερα το φαινόμενο (ΓΓΙΦ, 2011). Οι μύθοι που αναφέρονται συχνότερα 

είναι οι ακόλουθοι:  

 Μόνο οι γυναίκες αποτελούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας  

Θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες. Στις 

Ευρωπαϊκές χώρες σημειώνεται αύξηση των ανδρών ως θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας. Στην Γερμανία χαρακτηριστικά, κατά το 2011, 

σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 31%. Αναφέρεται πως η αύξηση των 

θυμάτων ανδρών ενδοοικογενειακής βίας αφορά στην άρση των προκαταλήψεων 

και των αναστολών των ανδρών ώστε να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους 

ως τέτοια και να αναζητήσουν βοήθεια. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 

συχνότερα σε ομοφυλόφιλους άνδρες (γηγενείς ή μετανάστες/μέλη μειονοτήτων) 

(Sunia Geel, 2011). 

Το φαινόμενο αυτό έρχεται να αντιστρέψει τη μέχρι τώρα κυρίαρχη εικόνα των 

γυναικών και των παιδιών ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σε καμία 

περίπτωση η δυναμική του δεν μπορεί να την ανατρέψει καθώς οι γυναίκες και τα 

παιδιά εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας παγκοσμίως. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τα ποσοστά των 

ανδρών ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά μέχρι σήμερα. 

 Η κατάχρηση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών ουσιών ευθύνεται για την 

εμφάνιση της βίαιης συμπεριφοράς  
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Η κατάχρηση ουσιών αποτελεί βασικό δείκτη επιθετικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, 

σύμφωνα με έρευνες (Αρτινοπούλου, 2006) στις περισσότερες περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας ο/η δράστης δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων 

ουσιών. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου συνέβαινε κάτι τέτοιο, το γεγονός αυτό 

αποτελούσε μία καλή δικαιολογία της βίαιης συμπεριφοράς κι όχι την αιτία της. 

 Η ενδοοικογενειακή βία εμφανίζεται σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, 

σε οικογένειες μεταναστών/μειονοτικών ομάδων και σε γυναίκες με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες (ΓΓΙΦ, 2011) η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να 

συμβεί σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα. Ωστόσο, τα περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων φτάνουν 

συχνότερα στις αρχές και στις υπηρεσίες πρόνοιας, απ’ ό,τι τα περιστατικά που 

συμβαίνουν σε οικογένειες μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης και αντίστοιχα 

σε γυναίκες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Αρτινοπούλου, 2006). 

Γενικότερα, η ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 

«δημοκρατικότερο» είδος βίας. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε τύπο και μορφή 

οικογένειας χωρίς περαιτέρω διακρίσεις (Sunia Geel, 2011).  

 Η κακοποίηση αποτελεί ιδιωτική, οικογενειακή υπόθεση 

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συμβαίνει στην ιδιωτική σφαίρα της 

οικογένειας, ωστόσο, αφορά την κοινωνία στο σύνολό της από την στιγμή που 

συνιστά στέρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάχρηση εξουσίας και 

κατάργηση της ισότητας των δύο φύλλων, ενώ επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην 

σωματική και ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας που σε αρκετές 

περιπτώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες (Αρτινοπούλου, 2006).  

 Οι κακοποιημένες γυναίκες μπορούν να σταματήσουν τη βίαιη 

συμπεριφορά του συντρόφου τους αν αλλάξουν τη στάση τους 

Η κακοποίηση δεν είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης συμπεριφοράς της 

γυναίκας. Αυτό αποτελεί τη συχνότερη δικαιολογία και το άλλοθι που προβάλλουν 

οι άνδρες προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη βία που ασκούν στις συντρόφους 

τους. Επιπλέον, συχνά προβάλεται και σαν δικαιολογία από τις ίδιες τις γυναίκες 

θύματα που διακατέχονται από έντονα συναισθήματα ενοχής για τα όσα 

υφίστανται (Παπαμιχαήλ, 2005). 

 Η βίαιη συμπεριφορά συχνά σταματά να συμβαίνει από μόνη της 

Οι δράστες ενδέχεται να μειώσουν τη βίαιη συμπεριφορά με το πέρασμα του 

χρόνου. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εκλείψει η σωματική βία, η 

ψυχολογική και η λεκτική κακοποίηση συνεχίζουν να υπάρχουν προκειμένου ο 

θύτης να διατηρήσει τον έλεγχο και η κυριαρχία του θύματος (Αρτινοπούλου, 

2006).   
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Προφίλ θύματος και δράστη ενδοοικογενειακής βίας  

Έρευνες σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία έχουν αναδείξει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των θυμάτων και των θυτών ενδοοικογενειακής 

βίας (Gelles & Cornell, 1990) . Παρά το γεγονός της σύγκλισης ορισμένων 

στοιχείων θα πρέπει να επισημανθεί οτι η αναφορά τους δεν θα πρέπει να οδηγεί 

σε γενικεύσεις. Δηλαδή σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας τόσο ο 

δράστης όσο και το θύμα φέρουν τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά τους με 

αποτέλεσμα τα στοιχεία που αφορούν στο γενικότερο προφίλ τους να μην 

εμφανίζονται per se σε κάθε περιστατικό (Αρτινοπούλου, 2006).  

Προφίλ θύματος  

Αναφέρεται οτι οι γυναίκες που υφίστανται επιθετική συμπεριφορά από τον 

σύντροφο/σύζυγό τους έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών ανεπάρκειας 

και ανικανότητας που τους αποδίδονται από τον επιθετικό σύντροφο. 

 Χαμηλή ικανότητα άσκησης ελέγχου και εξουσίας στη ζωή τους. 

 Έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία κατά την παιδική τους ηλικία είτε σαν 

μάρτυρες είτε σαν θύματα, έχοντας έτσι αποδεχθεί και εσωτερικεύσει τον 

ρόλο του θύματος. 

 Εξάρτηση τόσο οικονομική όσο και ψυχολογική από τον 

σύντροφο/σύζυγο, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη οικονομικών πόρων 

που θα τους επέτρεπε να ξεφύγουν από τη βίαιη σχέση τους με τον 

σύντροφο/σύζυγο. Επίσης, και λόγω ψυχολογικής εξάρτησης, συχνά δεν 

είναι πρόθυμες να φύγουν από τη βίαιη σχέση.  

 Διατήρηση μίας εξιδανικευμένης εικόνας για το πώς θα έπρεπε να είναι η 

σχέση τους και έντονο αίσθημα προσωπικής ευθύνης και προσπάθειας 

προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι 

γυναίκες - θύματα πιστεύουν πως θα μπορούσαν να αλλάξουν το βίαιο 

σύζυγο/σύντροφό τους. 

 Έχουν εσωτερικεύσει στερεοτυπικούς ρόλους των δύο φύλων με 

αποτέλεσμα να αποδέχονται την ανωτερότητα του άνδρα και να ορίζουν 

το δικό τους ρόλο ως αυτόν της καλής συζύγου που «υπηρετεί» τον 

άνδρα, της καλής νοικοκυράς που φροντίζει τον οικιακό χώρο και της 

καλής μητέρας που φροντίζει τα παιδιά. Έτσι, σε περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας θεωρούν τον εαυτό τους υπαίτιο, γεγονός που τις 

οδηγεί σε ανάπτυξη ενοχικών συναισθημάτων. Οι γυναίκες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας προσδοκούν πλέον την τιμωρία από τον 

σύντροφο/σύζυγο εφόσον πιστεύουν πως ο λόγος της επιθετικής 
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συμπεριφοράς του συντρόφου είναι πως δεν έχουν φέρει εις πέρας σωστά 

τις υποχρεώσεις τους.  

Το συγκεκριμένο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γυναίκας θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας διαιωνίζει ένα «μαζοχιστικό» προφίλ (Walker, 

1979). Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στερεοτυπικό 

αυτό χαρακτηριστικό. Δεν είναι η ίδια η γυναίκα «παράφρον» ή 

«μαζοχίστρια» που μένει σε μία βίαιη σχέση. Τα δύο αυτά στοιχεία 

αποτελούν συνέπεια της ενδοοικογενειακής βίας και των ποικίλων 

παραγόντων και ευρύτερων χαρακτηριστικών της όπως, η πολιτισμική 

αποδοχή της βίας, ο ισχυρός φόβος αντιποίνων από τον σύζυγο αν τον 

εγκαταλείψει, η πλήρης οικονομική εξάρτηση, οι ψυχολογικές διαταραχές 

που επιφέρει στο θύμα κτλ. (Dobash & Dobash, 1988) 

Προφίλ δράστη 

Το κοινά χαρακτηριστικά των δραστών ενδοοικογενειακής βίας περιγράφονται ως 

εξής (Αρτινοπούλου, 2006 & ΓΓΙΦ, 2011): 

 Βιώνουν έντονες ματαιώσεις και άγχος σχετικά με την αυτονομία της 

συντρόφου/συζύγου. Έτσι περιορίζουν την αυτονομία της π.χ. περιορίζουν 

τα κοινωνικά της δίκτυα (φίλοι, συγγενείς κ.ά.), περιορισμός εντός του 

σπιτιού, απαγόρευση εργασίας και συνεπώς οικονομικής ανεξαρτησίας. 

 Η σύντροφος/σύζυγος καλύπτει κάθε συναισθηματική τους ανάγκη. 

 Εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα ζήλιας ως προς τη σύντροφο/σύζυγο. 

 Έχουν έντονο αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, που προέρχεται από την 

αδυναμία που βιώνουν σε άλλους τομείς της ζωής τους. Η χρήση βίας σε 

βάρος της γυναίκας (φυσιολογικά λιγότερο δυνατής) τους παρέχει 

ικανοποίηση λόγω της αντικατάστασης του αισθήματος χαμηλής αυτό-

εκτίμησης. 

 Πολλοί άνδρες, επίσης, ασκούν ενδοοικογενειακή βία προκειμένου να 

αντισταθμίσουν το συναίσθημα έντονου άγχους, θυμού και καταπίεσης 

που βιώνουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Έτσι επανακτούν την 

αυτοεκτίμησή τους και την αίσθηση σημαντικότητάς τους που 

προσβάλεται στον επαγγελματικό τους χώρο.  

 Έχουν χαμηλή προσαρμοστικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 Έχουν εσωτερικεύσει πρότυπα βίας που αναπαράγονται στη συγκεκριμένη 

κοινωνία καθώς, η βία θεσμοθετείται μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών 

πρακτικών. Έτσι, πολλοί άνδρες που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά 

προς τις συντρόφους/συζύγους τους, θεωρούν την εν λόγω συμπεριφορά 

αποδεκτή. Άλλες κοινωνικές πρακτικές που αναπαράγουν και νομιμοποιούν 
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πρότυπα βίας είναι π.χ. η χρήση σωματικής βίας στα παιδιά σαν μέσω 

τιμωρίας. 

Δυναμικές ενδοοικογενειακής βίας - «γιατί το θύμα δεν φεύγει 

από την βίαιη σχέση;» 

Το σύνηθες ερώτημα σχετικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι 

«γιατί το θύμα δεν φεύγει από τη βίαιη σχέση;». Προκειμένου να απαντήσει 

κανείς στο συγκεκριμένο ερώτημα θα πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία μετατρέπονται σε θύματα, 

αποκτούν αίσθημα αδυναμίας και τελικά παραμένουν στη βίαιη σχέση.   

Κεντρικά σημεία στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ενδοοικογενειακής 

βίας είναι «ο τροχός της δύναμης και του ελέγχου» (Pence & Paymar 1993) και ο 

«κύκλος της βίας» (Walker, 1979). 

      Ο τροχός της δύναμης και του ελέγχου  

Η κάθε πράξη κακοποίησης αυξάνει την αίσθηση της δύναμης και του ελέγχου του 

θύτη προς το θύμα (Pence & Paymar 1993). Η δύναμη και ο έλεγχος σημαίνουν 

ότι ο θύτης σταθερά διαχειρίζεται τις πράξεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις αξίες του θύματος εκμεταλλευόμενος τη στενή σχέση μαζί του καθώς και τα 

συναισθήματα ενότητας που τους συνδέουν. Το γεγονός αυτό επιδρά στο θύμα 

μειώνοντας την ικανότητά του να σκεφτεί λογικά, αντικειμενικά και όχι 

συναισθηματικά για την υπάρχουσα κατάσταση και να δράσει αυτοδύναμα και 

ανεξάρτητα. Η δύναμη και ο έλεγχος μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές τόσο 

ορατές / άμεσες όσο και «αόρατες» / έμμεσες [βλ. Εικόνα 1, «Ο τροχός της 

δύναμης και του ελέγχου»]. 

     Ο κύκλος της βίας 

Το 1970 η Lenore Walker ερευνά το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και 

συλλαμβάνει θεωρητικά τον μηχανισμό λειτουργίας του. Καταλήγει στην κυκλική 

πορεία της ενδοοικογενειακής βίας (Walker, 1979) που μέχρι σήμερα αποτελεί την 

επικρατέστερη θεώρηση του φαινομένου [βλ. Εικόνα 2, «Ο κύκλος της βίας»].  

Σύμφωνα με την Walker, η ενδοοικογενειακή βία λειτουργεί μέσω ενός κυκλικού 

μηχανισμού ο οποίος είναι περιοδικός. Δηλαδή, τα θύματα δεν κακοποιούνται 

συνέχεια ούτε σε τυχαία χρονικά διαστήματα, αλλά υπάρχει ένας καθορισμένος 

κύκλος συμβάντων με τρεις διακριτές φάσεις: 

 Πρώτη φάση - φάση δημιουργίας έντασης 

Κατά τη φάση αυτή, συμβαίνουν κάποιες εκρήξεις βίας από τον άνδρα. Η γυναίκα 

προσπαθεί να ηρεμήσει το δράστη με τεχνικές που στο παρελθόν θεωρήθηκαν 

επιτυχείς. Γίνεται υποχωρητική, περιποιητική ή κρατά κάποια απόσταση. Πείθει το 

δράστη ότι ο θυμός του είναι δικαιολογημένος και ότι πιθανά να φταίνε εξωτερικοί 
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παράγοντες. Δεν την απασχολεί η πραγματικότητα της κατάστασης, την αρνείται 

προκειμένου να εμποδίσει το θύτη να την κακοποιήσει περισσότερο. 

Με αυτό τον τρόπο το θύμα προσπαθεί να πείσει τον εαυτό τους πως έχει κάποιον 

έλεγχο στη συμπεριφορά του δράστη. Ο τελευταίος, ωστόσο, παρακινούμενος και 

από την παθητική αποδοχή της βίαιης συμπεριφοράς του, δεν προσπαθεί να 

ελέγξει τον εαυτό του και με αφορμή κάποιο εξωτερικό ερέθισμα και ενώ έχει 

συσσωρευτεί ένταση, προχωρεί σε καταχρηστική συμπεριφορά και νέα έκρηξη 

βίας.  

Σε πολλές περιπτώσεις η έκρηξη προκαλείται από το ίδιο το θύμα. Ασυνείδητα 

πλέον καθώς δεν αντέχει το φόβο και την ένταση που του προκαλεί η αναμονή 

της επικείμενης πιθανής έκρηξης.   

 Δεύτερη φάση - η φάση της έκρηξης 

Κατά την επόμενη φάση, χάνεται ο έλεγχος και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια 

κακοποίησης. Ο δράστης ξεκινά με την πρόθεση «να συνετίσει» το θύμα κι εκείνο 

βρίσκεται συνήθως σοβαρά κακοποιημένο. Η φάση αυτή διαρκεί από δύο έως 

εικοσιτέσσερις ώρες. Η αναμονή της φάσης αυτής προκαλεί στρες στο θύμα, 

(αισθήματα άγχους, κατάθλιψης, αϋπνία ή ανορεξία, αίσθηση κούρασης ή 

υπερέντασης, πονοκεφάλοι, ταχυπαλμίες). Όταν συμβεί το επεισόδιο το θύμα 

προσπαθεί να μην το εντείνει. Δεν αισθάνεται τόσο τον πόνο όσο το συναίσθημα 

της παγίδευσης και της αποστασιοποίησης από την επίθεση. Ακολουθεί ένα αρχικό 

σοκ και άρνηση για ό,τι έχει συμβεί. Οι περισσότερες γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια 

στη φάση αυτή παρά μόνο εάν απαιτείται ιατρική βοήθεια. Αλλά και στους χώρους 

νοσηλείας όταν απευθύνονται, προσπαθούν να αλλάξουν τα αίτια των τραυμάτων 

τους και να καλύψουν το δράστη. Τα θύματα παρουσιάζουν κατάθλιψη, 

επιθυμούν την απομόνωση και νιώθουν ότι κανείς δεν μπορεί να τα προστατέψει. 

Επίσης, νοιώθουν ενοχές, θεωρούν πως μπορούν να διαμορφώσουν την σχέση 

τους με βάση μία συγκεκριμένη επιθυμητή εικόνα και συνεπώς δεν επιλέγουν να 

την «διαλύσουν» καταδίδοντας στις αρχές και κατηγορώντας τον 

σύντροφο/σύζυγό τους. Επίσης φοβούνται αντίποινα από το δράστη στην 

περίπτωση απεύθυνσης τους στις αρχές.  

Ωστόσο, τα περισσότερα περιστατικά που καταφθάνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες 

προέρχονται από τη δεύτερη φάση ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή την φάση της 

έκρηξης της βίαιης συμπεριφοράς. Έτσι, αυτή η περίοδος είναι η καταλληλότερη 

για διαγνωστικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις.  

 Τρίτη φάση - φάση της ευγενικής και μεταμελημένης συμπεριφοράς 

Είναι η φάση της μεταμέλειας του δράστη που καλωσορίζεται από το θύμα. 

Χαρακτηρίζεται από έκρηξη συναισθημάτων αγάπης, ευγένειας, ηρεμίας, εκκλήσεις 

για συγνώμη και υποσχέσεις πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο δράστης αλλάζει 

συμπεριφορά και πραγματικά πιστεύει και τηρεί τις υποσχέσεις του. Το θύμα 
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ακόμα κι αν έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη βίαιη σχέση πείθεται από τη 

μεταμέλεια που δείχνει ο δράστης.  

Τα θύματα φέρουν έντονα  συναισθήματα ενοχής για τις βίαιες πράξεις του 

δράστη, θεωρόντας πως και τα ίδια φέρουν προσωπική ευθύνη. Επίσης έχοντας 

έντονη προσκόλληση στο θεσμό του γάμου και της οικογένειας  αισθάνονται οτι 

είναι χρέος τους να βοηθήσουν τον σύντροφο/σύζυγό τους κι έτσι να 

διατηρήσουν την οικογένεια τους. 

Κατά την περίοδο της «μεταμέλειας» τα θύματα δεν απευθύνονται στις κοινωνικές 

υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις που έχουν προηγουμένως απευθυνθεί σε αυτές 

συνήθως  εγκαταλείπουν τις προτεινόμενες κοινωνικές 

θεραπευτικές/υποστηρικτικές παρεμβάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι τα θύματα είναι 

επικεντρωμένα στη διατήρηση του ισχύοντος «υγιούς» περιβάλλοντος με 

αποτέλεσμα να επιθυμούν την απομάκρυνση από τα παρελθοντικά επεισόδια 

ενδοοικογενειακής βίας. Πολύ σύντομα όμως επανέρχεται η φάση της έντασης, 

δηλαδή εκδηλώνεται κάποιο νέο βίαιο επεισόδιο. Αυτό θα επαναληφθεί κι έτσι 

τόσο το θύμα όσο και ο θύτης  θα μετατραπούν σε «συνενόχους» της 

κακοποίησης. 

 Εικόνα 1: Ο τροχός της δύναμης και του ελέγχου                                     

 

Πηγή: Perttu S. & Kaselitz V., (2006) Προσεγγίζοντας την Συντροφική Βία.  
Κατευθύνσεις για τους Επαγγελματίες Υγείας στις Μαιευτικές Κλινικές, Ελλάδα, 
ISBN 952-10-3042-9 
 



                                                                                                  

17 
 

 

Εικόνα 2: Ο κύκλος της  

βίας

                           

Πηγή: Perttu S. & Kaselitz V., (2006) Προσεγγίζοντας την Συντροφική Βία.  
Κατευθύνσεις για τους Επαγγελματίες Υγείας στις Μαιευτικές Κλινικές, Ελλάδα, 

ISBN 952-10-3042-9 
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Προτεινόμενες Ασκήσεις – Κεφάλαιο Ι  

Οι ασκήσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην αρχή είτε 

στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

«Τροχός της δύναμης και 

του ελέγχου» 

60’ ομαδική συζήτηση 

 

 

Δίνεται το γράφημα του «τροχού 

της δύναμης και του ελέγχου» - 

μπορεί να  τοποθετηθεί σε 

flipchart ή να προβληθεί στον 

τοίχο. 

Οι συμμετέχοντες 

συμπληρώνουν σε κάθε άξονα 

του τροχού τους τρόπους 

άσκησης βίας.  

Η άσκηση πραγματοποιείται σε 

ανοιχτό κύκλο. Τα μέλη της 

ομάδας ξεκινούν brainstorming 

και ενισχύονται από τον εισηγητή 

με επιπλέον ερωτήσεις μέχρι να 

καλύψουν ένα μεγάλο εύρος 

όλων των μορφών βίας, π.χ. Πώς 

φαίνεται η σεξουαλική βία; Με 

ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα 

παιδιά για να ασκήσουν πίεση; 

κ.λπ. 

 
Στόχος είναι η ομάδα να 
αναγνωρίζει συμπεριφορές-
στάσεις για κάθε μορφή 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Γράφημα με τον «τροχό της 

βίας» 

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο 

 

«Κύκλος της βίας» 

60’ ομαδική συζήτηση 

 

Δίνεται το γράφημα του «τροχού 

της βίας» - μπορεί να  

τοποθετηθεί σε flipchart ή να 

προβληθεί στον τοίχο. 

 

Η άσκηση πραγματοποιείται σε 

ανοιχτό κύκλο. Τα μέλη της 

ομάδας ξεκινούν brainstorming 

και ενισχύονται από τον εισηγητή 

με επιπλέον ερωτήσεις μέχρι να 

καλύψουν ένα μεγάλο εύρος 

όλων των μορφών βίας, π.χ. Τι 

συμβαίνει στην Α, Β και Γ φάση.; 

Σε ποια φάση συνήθως το θύμα 

ζητά βοήθεια; κ.λπ. 

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να 

αναγνωρίσουν την κυκλική 

Γράφημα με τον «κύκλο της 

βίας» 

 

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο 
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Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

εναλλαγή των τριών 

διαφορετικών σταδίων της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Παράγοντες 

ενδοοικογενειακής βίας  

60’ ομαδική συζήτηση 

 

Πραγματοποιείται συζήτηση 

μεταξύ των μελών της ομάδας 

για τους παράγοντες 

ενδοοικογενειακής βίας.  

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες από 

την εργασία τους με θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, π.χ. 

ποιοι παράγοντες συντελούσαν 

στην άσκηση βίας; Τι συνέβαινε 

μέσα στην οικογένεια; Υπήρχαν 

ιδιαίτεροι πολιτιστικοί, πολιτικοί ή 

θρησκευτικοί παράγοντες; Για 

πόσο καιρό ήταν ανεκτή (η βία); 

κ.λπ. 

 

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο 

 

Επιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας στις 

γυναίκες 

60’ ομαδική συζήτηση 

 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 

υποομάδες και συζητούν μεταξύ 

τους  τις συνέπειες της 

ενδοοικογενειακής βίας στα 

θύματα σκεπτόμενοι τις 

προσωπικές τους εμπειρίες. Ένα 

μέλος από κάθε υποομάδα 

κρατάει σημειώσεις. 

 

Στη συνέχεια η κάθε υποομάδα 

παρουσιάζει τις σημειώσεις της 

στην ευρύτερη ομάδα.   

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

Flipchart  

Μαρκαδόροι 

Χαρτιά και στυλό  

Καρέκλες σε κύκλο 

Προφίλ θύματος & θύτη 
60’ ομαδική συζήτηση 
 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 

υποομάδες. Αν οι υποομάδες 

είναι π.χ. 4, δίνεται στις δύο η 

οδηγία να περιγράψουν το 

προφίλ του θύματος και στις 

άλλες δύο το προφίλ του θύτη. 

Ένα μέλος από κάθε υποομάδα 

κρατάει σημειώσεις. 

Flipchart  

Μαρκαδόροι 

Χαρτιά και στυλό  

Καρέκλες σε κύκλο 
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Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

 

Στη συνέχεια η κάθε υποομάδα 

παρουσιάζει τις σημειώσεις της 

στην ευρύτερη ομάδα.   

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

Μύθοι σχετικά με την 

ενδοοικογενειακή βία 

60’ ομαδική συζήτηση 

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

αναφέρουν τους «μύθους» 

σχετικά με την ενδοοικογενειακή 

βία που έχουν βιώσει προσωπικά 

κατά την εργασία τους στον 

τομέα της ενδοοικογενειακής 

βίας (είτε και ανταλλάσοντας 

γνώσεις με άλλους συναδέφους), 

π.χ. δεν είναι τελικά η 

ενδοοικογενειακή βία πρόβλημα 

των κατώτερων κοινωνικά 

στρωμάτων; Το θύμα μπορεί να 

σταματήσει την 

ενδοοικογενειακή βία μόνο του;  

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

Flipchart  

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο  
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Κεφάλαιο ΙΙ – Η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα 

Εισαγωγή - Η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών αναδείχθηκε από την 

κινητοποίηση των φεμινιστικών οργανώσεων το 1978. Από τότε έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές ως προς τη θέση των γυναικών στην ελληνική 

κοινωνία τόσο σε θεσμικό όσο και σε ευρύτερα κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο 

προς μία κατεύθυνση που ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα (ΓΓΙΦ, 2011).  

Το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην 

ατζέντα των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και από το 1990 αρχίζει να 

διερευνάται συστηματικά (Στρατηγάκη, 2008). Ωστόσο, η ενδοοικογενειακή βία 

και η κακοποίηση των γυναικών δεν συνοδεύεται από την εφαρμογή αντίστοιχων 

πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου (Σκλάβου, 2008). Επίσης, 

σε ερευνητικό επίπεδο η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διάφορες πτυχές του 

ζητήματος αποδεικνύεται ένα αρκετά σύνθετο έργο καθώς δεν υπάρχει συνέπεια 

ως προς την καταγραφή δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, παρά 

τον αυξανόμενο αριθμό των ακαδημαϊκών ερευνών για το φαινόμενο στην Ελλάδα 

πολλές από τις πτυχές του παραμένουν ανεξιχνίαστες (Αρτινοπούλου, 2006).  

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2010 φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλη 

ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία -

95% του γενικού πληθυσμού γνωρίζει για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 

βίας (Eurobarometer, 2010). Επίσης, από την πρώτη Πανελλήνια Επιδημιολογική 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας  (Κ.Ε.Θ.Ι.) σε δείγμα 1.200 γυναικών, ηλικίας 18-60 ετών, φαίνεται ότι η 

κακοποίηση των γυναικών εντός της συζυγικής/συντροφικής σχέσης αποτελεί 

πραγματικότητα για πολλές Ελληνίδες. Από τη συγκεκριμένη επιδημιολογική 

μελέτη πληροφορούμαστε ότι μία στις δύο γυναίκες του δείγματος της έρευνας 

έχουν δεχτεί ψυχολογική ή/και λεκτική βία από το σύζυγο/σύντροφό τους. 

Επίσης, το 3,6% του δείγματος της έρευνας έχει υπάρξει θύμα σωματικής βίας, 

ενώ το 3,5% έχει βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης 

στη ζωή του (Κ.Ε.Θ.Ι., 2003).  

Ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω επιδημιολογική έρευνα, τα θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας δεν απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, γεγονός που αποκαλύπτει μία ιδιαίτερη 

πολιτισμική πτυχή της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με την οποία η 

ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ισχυρό κοινωνικό ταμπού με βαθιές ρίζες στην 

ελληνική παραδοσιακή πατριαρχική δομή (Safilios - Rothchild, 1967).  

Από την έκθεση λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας σε Αθήνα και Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα 2002-2005 

(ΓΓΙΦ, δ.α.) διαφαίνεται ότι η κακοποίηση των γυναικών στην Ελλάδα αφορά σε 
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άτομα που προέρχονται από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης αφορά τόσο σε γυναίκες γηγενείς όσο και σε 

μετανάστριες.  

Γενικότερα, τα ερευνητικά δεδομένα που προσεγγίζουν την ενδοοικογενειακή βία 

κατά των γυναικών στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι και στη χώρα μας το 

φαινόμενο δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ωστόσο, 

εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ταμπού και ευρύτερων κοινωνικών προκαταλήψεων 

δεδομένων των ιδιαίτερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων 

που αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας (Παπαμιχαήλ, 2005). 

Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιείται στη 

βάση δύο βασικών αξόνων: 

 πολιτική αντιμετώπιση: αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία του Κράτους 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

 κοινωνική αντιμετώπιση: αφορά στην ύπαρξη φορέων της Πολιτείας 

καθώς και Μ.Κ.Ο., που μέσω συγκεκριμένων υποστηρικτικών δομών, 

δραστηριοποιούνται τόσο στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το 

φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας όσο και στην προστασία και αρωγή 

των θυμάτων.  

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο της ελληνικής 

νομοθεσίας  

Στην Ελλάδα για χρόνια το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας δεν αντιμετωπιζόταν 

από ειδική νομοθετική ρύθμιση (Μαγγανάς, 1999). Ωστόσο, ο δημόσιος πολιτικός 

διάλογος που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία 1995-2005 μέσα από συστηματικές 

δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

και των Γυναικείων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο θέμα (υλοποίηση 

εκστρατειών ενημέρωσης, σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη βία κατά των 

γυναικών, οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διοργάνωση συνεδρίων, 

λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS, λειτουργία ξενώνων θυμάτων) οδήγησε 

στην ψήφιση του Νόμου 3500 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

το 2006 (ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006).  

Ο Νόμος 3500 / 2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας στην Ελλάδα 

Ο Νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

ποινικοποιεί την ενδοοικογενειακή βία εναντίον των γυναικών. Ωστόσο, ο νόμος 

δεν περιορίζεται σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας αφού ως 
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ενδοοικογενειακή βία ορίζεται «η τέλεση αξιόποινης πράξης εναντίον ενός μέλους 

της οικογένειας» (Νόμος 3500/2006, άρθρα 6, 7, 8 & 9).  

Ως οικογένεια ορίζεται η κοινότητα που αποτελείται από τους συζύγους ή γονείς 

και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, και τα εξ’ 

υιοθεσίας τέκνα τους. Επίσης, στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον 

συγκατοικούν, συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού και 

πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει 

ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συγκατοικεί 

με την οικογένεια (Νόμος 3500/2006, άρθρο 1). Συνεπώς, με το συγκεκριμένο 

νόμο η Πολιτεία θέτει εντός ποινικού ελέγχου τη βία που στρέφεται κυρίως κατά 

των γυναικών αλλά και των παιδιών, υπερηλίκων και ανήμπορων προσώπων εντός 

του οικογενειακού πλαισίου. 

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου 3500/2006 και οι αντίστοιχες 

προβλεπόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες: 

 ενδοοικογενειακή βία υφίσταται, όταν ένα μέλος της οικογένειας 

προξενεί/ασκεί σε άλλο μέλος:  

I. ελαφρά σωματική κάκωση ή  βλάβη της υγείας του και τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης ενός έτους 

II. επικίνδυνη σωματική βλάβη και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον δύο ετών 

III. βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση και τιμωρείται με επιβολή 

κάθειρξης 

IV. μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής 

εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να 

επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, όπως σε περίπτωση 

παρατεταμένης απομόνωσης του θύματος ή εγκλεισμού του και 

τιμωρείται με επιβολή κάθειρξης 

V. ψυχολογική παρενόχληση προκαλώντας τρόμο ή ανησυχία ή 

εξαναγκασμό και τιμωρείται με επιβολή φυλάκισης 

 τιμωρείται ο βιασμός μέσα στο γάμο, δηλαδή ο εξαναγκασμός σε ερωτική 

πράξη με χρήση σωματικής βίας ή άλλης απειλής 

 τιμωρείται η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας με ιδιαίτερα 

ταπεινωτικά λόγια ή έργα  

 εάν η πράξη τελέσθηκε σε βάρος εγκύου ή σε βάρος μέλους της 

οικογένειας που είναι ανίκανο να αντισταθεί, η ποινή του δράστη είναι 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 
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 εάν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας, η ποινή 

του δράστη είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους  

 εάν το θύμα είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών   

Πρόσθετα νομικά πλαίσια σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία (βία κατά των 

γυναικών) στην Ελλάδα είναι τα εξής (ΓΓΙΦ, 2011): 

 Βιασμός εντός κι εκτός μίας σχέσης 

 Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

 Σωματεμπορία (trafficking) 

 Σεξουαλική παρενόχληση παιδιών και εφήβων 

Μέτρα προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που 

προβλέπονται από το Νόμο 3500 / 2006 

Τα μέτρα προστασίας των θυμάτων που προβλέπονται από το Νόμο 3500 / 2006 

είναι πολύ σημαντικά και σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση των πράξεων 

ενδοοικογενειακής βίας συντελούν αφενός στη θετική αντιμετώπιση του 

φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και αφετέρου στην 

αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στη βάση των αρχών 

της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης, και της αξιοπρέπειας του ατόμου. 

Βάσει του Νόμου 3500/2006 τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των θυμάτων 

είναι τα ακόλουθα:  

 Τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Δηλαδή 

δεν είναι απαραίτητο μία γυναίκα - θύμα να καταθέσει μήνυση κατά του 

δράστη, αλλά η αστυνομία υποχρεούται να προχωρήσει στις 

προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, όταν κληθεί να αντιμετωπίσει ένα 

περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο έχουν διαπραχθεί ποινικά 

αδικήματα.  

 Ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος, πρωτίστως να μεριμνήσει για την 

ασφάλεια του θύματος, να προχωρήσει σε αυτόφωρη διαδικασία 

σύλληψης του δράστη, να συντάξει έκθεση μαρτυρικής εξέτασης του 

θύματος ή έκθεση προφορικής μηνύσεως/εγκλήσεως, να παραπέμψει το 

θύμα σε ιατροδικαστική εξέταση και να ενημερώσει την αρμόδια 

Εισαγγελική Αρχή. 

 Τα θύματα δικαιούνται ηθική συμπαράσταση και υλική συνδρομή από 

νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν για τους 

σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προστατευτικά προγράμματα 

για τα θύματα, τους επιτρέπουν να ζουν σε καταφύγια / ξενώνες 
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φιλοξενίας. Οι αστυνομικές αρχές που χειρίζονται περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας, υποχρεούνται να ενημερώσουν το θύμα για την 

ύπαρξη αυτών των φορέων και εφόσον το θύμα το ζητήσει να 

ενημερώσουν τους φορείς προκειμένου να δοθεί αμέσως η απαραίτητη 

βοήθεια.  

 Διαταγή, με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, απομάκρυνσης του 

δράστη από την οικογενειακή κατοικία, μετοίκησής του, καθώς και 

απαγόρευση προσέγγισης του χώρου κατοικίας ή εργασίας του θύματος, 

των κατοικιών στενών συγγενών, των σχολείων των παιδιών και των 

ξενώνων φιλοξενίας. 

 Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί αιτία διαζυγίου με υπαιτιότητα 

του δράστη. 

 Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας καταβολής των δικαστικών δαπανών 

παρέχεται στο θύμα ευεργέτημα πενίας.  

 Ορίζεται κατώτατο όριο αποζημίωσης για την ηθική βλάβη του θύματος το 

ποσό των 1.000 ευρώ. 

Ο θεσμός της Ποινικής Διαμεσολάβησης 

Ο ελληνικός νόμος για την ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει τον πρωτοποριακό 

θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. Κύριος στόχος του συγκεκριμένου θεσμού 

είναι η αποκατάσταση της αρμονικής συμβίωσης των συζύγων/συντρόφων (ΓΓΙΦ, 

2011). Η δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης διερευνάται πάντα από τον 

Εισαγγελέα.  

Η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης είναι η ακόλουθη: ο Εισαγγελέας καλεί 

το δράστη να δηλώσει αν επιθυμεί ή όχι τη διενέργεια της διαδικασίας, η οποία 

σημαίνει ότι ο δράστης θα πρέπει να δηλώσει στον Εισαγγελέα ότι θα 

συμμορφωθεί ως προς την άρση τω πράξεων ενδοοικογενειακής βίας στο μέλλον 

και θα παρακολουθήσει συμβουλευτική ζευγαριού σε ειδικό πρόγραμμα που 

παρέχεται από δημόσιο φορέα. Η γνώμη του θύματος είναι καθοριστική για τη 

συνέχιση της διαδικασίας. Αν το θύμα συμφωνήσει τότε: 

 σε περίπτωση που έχει κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία το Δικαστήριο 

αναβάλλει την εκδίκαση του δράστη  

 σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης ο 

δράστης αθετήσει τις υποχρεώσεις του, τότε η διαδικασία διακόπτεται και 

ανασύρεται η εκδίκαση της υπόθεσης 

Με άλλα λόγια, η ποινική διαμεσολάβηση αφορά σε μία πρακτική συμφιλίωσης 

δράστη και θύματος ενώπιον του Εισαγγελέα, στα πλαίσια της ενίσχυσης της 

αρμονικής συμβίωσης των προσώπων στο πλαίσιο της οικογένειας.   
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Φορείς αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζεται έμπρακτα 

μόλις τα τελευταία χρόνια τόσο από επίσημους φορείς του Κράτους και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες 

Οργανώσεις. Ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση του φαινομένου είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο 

Φύλων - Υπουργείο Εσωτερικών. 

Έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων – ΓΓΙΦ είναι ο σχεδιασμός, η 

υλοποίηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί μείζον τομέα 

δραστηριοποίησης του εν λόγω φορέα, ο οποίος οργανώνει τις πρώτες δομές 

στήριξης κακοποιημένων γυναικών.  

Γενικότερα, οι επίσημοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο θέμα και διαθέτουν 

αναπτυγμένο σύστημα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι οι 

ακόλουθοι:  

 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων - Υπουργείο Εσωτερικών 

 Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) 

 Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

 Δήμοι της χώρας, π.χ. Γραφείο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων   

Ως προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι ο αριθμός τους τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται. Αφορούν τόσο σε Γυναικείες Οργανώσεις όσο και σε φορείς που 

παρέχουν υπηρεσίες γενικότερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα σε 

μετανάστες, δεδομένου ότι το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας εκδηλώνεται 

έντονα και σε οικογένειες μεταναστών που φέρουν διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παρέχουν κυρίως υπηρεσίες 

πληροφόρησης και στήριξης των θυμάτων τόσο στην Αθήνα όσο και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα.  

Υποστηρικτικές Δομές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας στην Ελλάδα  

Υπάρχουν τρεις διακριτές υποστηρικτικές δομές που συγκροτούν το βασικό δίκτυο 

υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας (ΓΓΙΦ, 2011): 

 Συμβουλευτικά Κέντρα κατά της ενδοοικογενειακής βίας 
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 Τηλεφωνικές Γραμμές SOS 

 Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών 

Τόσο οι επίσημοι φορείς της Πολιτείας όσο και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

προσφέρουν υπηρεσίες προς τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω 

της δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων δομών. 

Συμβουλευτικά Κέντρα κατά της ενδοοικογενειακής βίας 

Από το 1988, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων – 

ΓΓΙΦ, λειτουργούν δύο Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών στη 

Αθήνα και στον Πειραιά.  Στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε Συμβουλευτικού Κέντρου 

παρέχονται: 

 Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία τόσο σε 

γυναίκες θύματα όσο και σε πολίτες -γυναίκες και άνδρες  

 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης της κοινωνίας με στόχο την πρόληψη κα την 

εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας 

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής, δηλαδή εξειδικευμένη κοινωνική και 

ψυχολογική στήριξη των θυμάτων 

 Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε εξειδικευμένες 

υπηρεσίες (νομικές, νοσοκομειακές, αστυνομία, ξενώνες φιλοξενίας κ.λπ.) 

 Υπηρεσίες νομικής στήριξης των θυμάτων μέσω ειδικής συνεργασίας των 

Κέντρων με Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας 

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα απευθύνονται γυναίκες θύματα: 

 σωματικής κακοποίησης από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους 

 ψυχολογικής κακοποίησης (υφίστανται συναισθηματική ή λεκτική βία) 

 οικονομικής κακοποίησης / εκμετάλλευσης 

 βιασμού ή απόπειρας βιασμού 

 πορνείας ή trafficking 

 σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό και ευρύτερα κοινωνικό τους 

χώρο. 

Τα συγκεκριμένα Συμβουλευτικά Κέντρα λειτουργούν ως πρότυπο δομής. 

Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες ή ακόμα και όλες για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας παρέχονται και από άλλους επίσημους φορείς (π.χ. 

συγκεκριμένες υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Δήμους) και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (π.χ. Γυναικείες Οργανώσεις).   
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Τηλεφωνικές Γραμμές SOS 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης δομής είναι η άμεση και βραχεία πληροφόρηση και 

συμβουλευτική ως προς την ενδοοικογενειακή βία. Οι Τηλεφωνικές Γραμμές SOS 

έχουν εθνική εμβέλεια και παράλληλα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση 

καθημερινά.  

Στις Τηλεφωνικές Γραμμές SOS μπορούν να απευθυνθούν τόσο γυναίκες θύματα 

όσο και απλοί πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν και να ζητήσουν βοήθεια για 

ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, οι Τηλεφωνικές Γραμμές SOS 

παρέχουν: 

 Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία τόσο σε 

γυναίκες θύματα όσο και σε πολίτες -γυναίκες και άνδρες  

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής, δηλαδή εξειδικευμένη κοινωνική και 

ψυχολογική στήριξη των θυμάτων μέσω της ενεργητικής ακρόασης και της 

ενσυναίσθησης  

 Υπηρεσίες παραπομπής των θυμάτων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 

(Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενία κ.λπ.) 

Οι Τηλεφωνικές Γραμμές SOS στην Ελλάδα απαντούν στα ακόλουθα νούμερα: 

 15900 : Τηλεφωνική Γραμμή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων – ΓΓΙΦ 

 197: Τηλεφωνική Γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Κ.Κ.Α  

Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών 

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναφέρονται διεθνώς ως «Καταφύγια» («Refuge», 

«Shelter»). Η χρήση του συγκεκριμένου όρου φανερώνει τη λειτουργία τους. Τα 

«Καταφύγια» αποτελούν ένα προσωρινό τόπο διανομής των γυναικών-θυμάτων 

και των παιδιών τους, παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον μακριά από τη βία. Η 

διαβίωση των θυμάτων στα «Καταφύγια» έχει μεταβατικό χαρακτήρα καθώς 

απώτερος στόχος είναι η γυναίκα να ζήσει ανεξάρτητα.  

Κατά την παραμονή τους σε ένα ασφαλές πλαίσιο οι γυναίκες θύματα αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες ζωής που βασίζονται 

στην αυτοδιαχείριση, στον αυτοσεβασμό και στην αυτοδιάθεσή τους. Το 

συγκεκριμένο γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ίδιες, δεδομένης της 

μειωμένης αυτοεκτίμησης και των ευρύτερων ενοχών που βιώνουν λόγω της 

ενδοοικογενειακής βίας που έχουν υποστεί.  

Στους Ξενώνες Φιλοξενίας μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες-θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, είτε Ελληνίδες είτε αλλοδαπές καθώς και τα παιδιά τους. 

Οι διευθύνσεις των Ξενώνων Φιλοξενίας είναι απόρρητες δεδομένου του ότι 

στοχεύουν στην προστασία των θυμάτων. Έτσι, δεν είναι εύκολο οι γυναίκες 
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θύματα να απευθυνθούν απευθείας στις συγκεκριμένες δομές και παραπέμπονται 

σε αυτές από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. Συμβουλευτικά Κέντρα, 

κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων,  ΜΚΟ, κ.λπ.) στις οποίες έχουν προηγουμένως 

απευθυνθεί.  

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ξενώνες Φιλοξενίας είναι οι 

ακόλουθες: 

 Υπηρεσίες στέγασης και σίτισης 

o Αρμοδιότητες όπως καθαριότητα των κοινών χώρων 

μοιράζονται μεταξύ των γυναικών που διαβιώνουν στο χώρο, 

ενώ η κάθε γυναίκα φιλοξενούμενη είναι υπεύθυνη για την 

καθαριότητα του προσωπικού της χώρου 

o Η κάθε γυναίκα φιλοξενούμενη μητέρα είναι η μόνη υπεύθυνη 

για τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών της σε 

περίπτωση που αυτά βρίσκονται μαζί της στον Ξενώνα 

φιλοξενίας 

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής, δηλαδή εξειδικευμένη κοινωνική και 

ψυχολογική στήριξη των θυμάτων 

 Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε εξειδικευμένες 

υπηρεσίες (νομικές, νοσοκομειακές, αστυνομία, ξενώνες φιλοξενίας 

κ.λπ.) 

 Υπηρεσίες παραπομπής των παιδιών σε παιδοψυχολόγο. 

Η λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας απαιτεί αρκετά έξοδα με αποτέλεσμα η 

χρηματοδότησή τους να είναι αρκετά «ρευστή». Έτσι, συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο να κλείνουν Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. ΤΟ Ε.Κ.Κ.Α. 

διατηρεί σταθερά δύο Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στην Αθήνα.  

Δικτύωση 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί το 

κατεξοχήν παράδειγμα δικτύωσης σε κλίμακα μάλιστα που ξεπερνά τα εθνικά 

όρια. Σε επίπεδο πολιτικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η 

εθνική πολιτική κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας 

επηρεάζεται από το στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών για την καταπολέμηση 

της ενδοοικογενειακής βίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 

από τις Διεθνείς Διακηρύξεις του ΟΗΕ αναφορικά με την καταδίκη κάθε βίαιης 

συμπεριφοράς εναντίων των γυναικών και των παιδιών. Επίσης, πολλές από τις 

παρεμβάσεις για την προστασία των θυμάτων αποτελούν παραδείγματα καλών 

πρακτικών εθνικών ή διεθνών φορέων που υιοθετούνται μετά από ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών μεταξύ αυτών, μέσω της δημιουργίας ενός ευρύτερου 

δικτύου συνεργασίας που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους.  
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Επίσης, σε ότι αφορά στις παρεμβάσεις για την προστασία των θυμάτων η 

ενδοοικογενειακή βία αποτελεί το κατεξοχήν φαινόμενο για την αντιμετώπιση του 

οποίου απαιτούνται συντονισμένες και εξειδικευμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα 

πέρα από το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων μίας συγκεκριμένης 

υποστηρικτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Wave, 2004). Η καταγγελία ενός 

περιστατικού στις αστυνομικές αρχές συνεπάγεται την άμεση αρωγή 

νοσηλευτικών, ιατρικών, κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών (ΓΓΙΦ, 2011).   

Επομένως, ο πολυσύνθετος χαρακτήρας της ενδοοικογενειακής βίας συνεπάγεται 

μία συνεχή συνεργασία και ανατροφοδότηση μεταξύ των φορέων και των 

προσώπων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του φαινομένου. Έτσι, η 

δικτύωση των φορέων και των ατόμων που εργάζονται στην πρόληψη του 

φαινομένου και στην υποστήριξη των θυμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση και 

κύρια συνιστώσα της εργασίας τους (Logar, 2006).  

Τα δίκτυα, σύμφωνα με την πρακτική της δικτύωσης, αποτελούν μία διευρυμένη 

μορφή συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή και την αξιοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας κάθε φορέα ή ατόμου που παρέχει 

κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας (Wave, 2004). 

Η μεθοδολογία της λειτουργίας των δικτύων βασίζεται στην αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των φορέων, καθώς αφορά στην ανταλλαγή πρακτικών, 

γνώσεων και υπηρεσιών. Ωστόσο για την αποτελεσματική λειτουργία ενός δικτύου 

θα πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις (Sunia Geel, 2011):  

 Στοχοθέτηση του δικτύου βάσει των αναγκών του φορέα, π.χ. ενέργειες 

δικτύωσης με υπηρεσίες υγείας προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι 

επαγγελματίες υγείας ως προς τη βία κατά των γυναικών 

 Καθορισμός ομάδας δικτύωσης του φορέα 

 Στρατηγικός σχεδιασμός δράσεων της ομάδας δικτύωσης του φορέα που 

αποτυπώνεται σε ένα δομημένο σχέδιο δράσης. 

Τα σχήματα δικτύωσης κατά της ενδοοικογενειακής βίας διαμορφώνονται βάσει 

των αναγκών του εκάστοτε φορέα και του αντίστοιχου σχεδιασμού κάλυψης των 

αναγκών και ανάπτυξης των υπηρεσιών του. Μερικά από τα βασικότερα σχήματα 

δικτύωσης είναι τα ακόλουθα (ΓΓΙΦ, 2011): 

 Οριζόντια επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επίσημων φορέων 

αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και των αντίστοιχων φορέων 

(ΜΚΟ, γυναικείες οργανώσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό 

αλλά και σε παρεμφερείς τομείς, π.χ. παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

σε μετανάστες 

 Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φορέων αντιμετώπισης της 

ενδοοικογενειακής βίας και των αστυνομικών αρχών, υπηρεσιών υγείας, 

νομικών υπηρεσιών 

 Διασύνδεση με την κοινότητα και τους τοπικούς φορείς με στόχο: 
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o την κοινωνική ένταξη και την επίλυση των προβλημάτων των 

θυμάτων  

o την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

 Ειδικότερα, ως προς την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε 

μεταναστευτικούς πληθυσμούς, προτείνεται συνεργασία των φορέων 

αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, με τις μεταναστευτικές 

οργανώσεις-κοινότητες, κατά την οποία οι δεύτερες θα ενημερώνονται 

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων και 

τους αντίστοιχους υποστηρικτικούς φορείς  

 Συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας και εθελοντικής προσφοράς που θα 

συνεργάζονται με τους φορείς αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  

Η δικτύωση μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα 

στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας -επίσημων φορέων και ΜΚΟ- αποτελεί 

δομικό στοιχείο της λειτουργίας κάθε φορέα. Τα βασικά βήματα προς την επιτυχή 

έκβαση της συγκεκριμένης μορφής δικτύωσης είναι τα ακόλουθα (Sunia Geel, 

2011):   

1. καταγραφή των υπαρχόντων φορέων που δραστηριοποιούνται στο θέμα 

και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τα θύματα – δομές 

συμβουλευτικής και φιλοξενίας θυμάτων – είτε από επίσημους φορείς είτε 

από ΜΚΟ  

2. έρευνα και καταγραφή των ελλείψεων που πρέπει να καλυφθούν μέσω της 

δικτύωσης προκειμένου να υποστηριχθούν τα θύματα 

3. επικοινωνία με τους φορείς και δημιουργία δικτύου συνεργασίας 

4. επέκταση του δικτύου συνεργασίας που δημιουργήθηκε και σε άλλους 

φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στο θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας 

Συστάσεις για ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων προστασίας 

θυμάτων – «Καλές Πρακτικές» 

Καλές πρακτικές 

Η σταχυολόγηση ορισμένων παραδειγμάτων «καλών πρακτικών» για την επιλογή 

παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι στο σημείο 

αυτό απαραίτητη, προκειμένου να γνωστοποιηθούν κάποιες από αυτές και να 

εφαρμοστούν πιλοτικά. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως προς 

την αποτελεσματικότητά τους κι έτσι είτε να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα 

είτε να τροποποιηθούν ανάλογα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους υπεύθυνους.  

Τα πρότυπα καλών πρακτικών αφορούν σε δύο βασικές παραμέτρους της  

καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας: 

 στη συμβουλευτική εργασία με τους θύτες 

 στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό επίπεδο 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία αντιμετώπισης του φαινομένου στην 
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επαρχία (ΚΕΘΙ, 2003). Σε πολλά κράτη – μέλη της Ευρώπης, όπως και 

στην Ελλάδα, τα δίκτυα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

είναι καλύτερα αναπτυγμένα στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα στις 

πρωτεύουσες παρά στις επαρχιακές πόλεις, όπου οι συνθήκες για τις 

γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσμενέστερες. Στις επαρχιακές 

πόλεις κυριαρχεί εντονότερα το οικογενειακό πατριαρχικό πρότυπο και οι 

γυναίκες – θύματα βιώνουν  μεγαλύτερο αποκλεισμό και στιγματισμό, 

γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία εξωτερίκευσης και δυσκολία 

αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Συνεπώς, η 

ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου στις επαρχιακές 

πόλεις είναι μείζουσας σημασίας (ΓΓΙΦ, 2010)..  

Συμβουλευτική εργασία με τους θύτες 

Ένα πρότυπο «καλής πρακτικής» για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας εις βάρος των γυναικών, η οποία εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών κρατών-μελών και στις ΗΠΑ είναι η εργασία με τους άνδρες – 

θύτες ενδοοικογενειακής βίας.  

Έχει αποδειχθεί ότι οι θύτες επαναλαμβάνουν τη βίαιη συμπεριφορά κι έτσι τα 

θύματα, ακόμα κι αν λαμβάνουν υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν 

αυξημένο κίνδυνο να δεχθούν ξανά επίθεση από το δράστη (Walker, 1979). 

Συνεπώς, η εργασία με τους δράστες συμβάλλει στην προστασία των θυμάτων, 

ενώ παράλληλα βοηθά και τους ίδιους (Hamberger &Hastings, 1989). 

Στην Γερμανία η εργασία με τους άνδρες –θύτες έχει την μορφή θεραπευτικής 

παρέμβασης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος 

των γυναικών (Sunia Geel, 2011). Έτσι ταυτόχρονα με τα θεραπευτικά 

προγράμματα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα θύματα να απαλλαγούν από τη 

νοσηρή συμπεριφορά των θυτών εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα για 

τους ίδιους τους θύτες προκειμένου να αναγνωρίσουν τον λανθασμένο τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος μέσω της χρήσης 

βίας και να  αλλάξουν την νοοτροπία και την στάση τους.  

Η συμβουλευτική ανδρών – θυτών πραγματοποιείται σε ατομικές ή/και ομαδικές 

συνεδρίες. Απώτερος στόχος της συμβουλευτικής θεραπείας είναι οι άνδρες – 

θύτες ενδοοικογενειακής βίας να μην γίνουν κατά συρροή δράστες και να 

διευκολυνθεί η επανένταξή τους στην οικογένειά τους και στην κοινωνία. Κατά τις 

συνεδρίες γίνεται διαπραγμάτευση θεμάτων όπως: 

 ευαισθητοποίηση των θυτών ως προς την προσωπική ευθύνη που 

φέρουν 

 δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς βία 

 ενσυναίσθηση για τα θύματα 
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 δημιουργική επίλυση των συγκρούσεων μέσω συνεργασίας και 

επικοινωνίας με τη σύντροφο/σύζυγο 

 θετικές προβολές για μία κοινή ζωή με τη σύντροφο/σύζυγο 

Για να είναι αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα προγράμματα απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η προσωπική επιθυμία του θύτη να εμπλακεί σε αυτά, καθώς 

και η συνέπεια στις απαιτήσεις του προγράμματος. Στις χώρες όπου εφαρμόζονται 

αντίστοιχα προγράμματα έχει παρατηρηθεί ότι οι θύτες σπάνια απευθύνονται 

στους αρμόδιους φορείς από μόνοι τους. Συνήθως παρακολουθούν τα 

συγκεκριμένα πρόγραμμα είτε κατόπιν παραπομπής από τις κοινωνικές υπηρεσίες 

είτε κατόπιν σύστασης από τις γυναίκες-θύματα.  

Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στις επαρχιακές πόλεις 

Μία «καλή πρακτική» αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στις περιοχές της 

περιφέρειας εφαρμόζεται στη Γερμανία από την Οργάνωση των Γυναικών του 

Εκουαδόρ «CEPAM». Με πρωτοβουλία της οργάνωσης δημιουργήθηκε «κινητό 

γραφείο υποστηρικτικών υπηρεσιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας». 

Το γραφείο αυτό στελεχώνεται από μία ψυχολόγο και μία δικηγόρο και 

πραγματοποιεί καθημερινές επισκέψεις σε δημοτικές εγκαταστάσεις της χώρας, 

π.χ. σχολεία, κέντρα υγείας, διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ.   

Στόχος του κινητού γραφείου υποστήριξης θυμάτων είναι τόσο η 

ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών στις επαρχιακές πόλεις ως προς 

το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και την αντιμετώπισή του, όσο και η 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ίδιες τις κακοποιημένες γυναίκες, οι 

οποίες αφενός ενημερώνονται ως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης των 

θυμάτων σε περίπτωση καταγγελίας του περιστατικού και αφετέρου μπορούν, 

εφόσον το επιθυμούν, να προβούν σε απευθείας καταγγελία του περιστατικού στο 

προσωπικό του κινητού γραφείου.   

Επίσης, στις δράσεις του κινητού γραφείου υποστήριξης θυμάτων της οργάνωσης 

«CEPAM» της Γερμανίας συμπεριλαμβάνεται παράδοση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

για το χειρισμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στο προσωπικό της 

αστυνομίας, στο νομικό και υγειονομικό προσωπικό, καθώς και σε φορείς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Επιπλέον, με τη συνεργασία μεταξύ του κινητού γραφείου υποστήριξης θυμάτων 

και των τοπικών γυναικείων οργανώσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 

διοικητικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιούνται δράσεις 

ευαισθητοποίησης του κοινού όπως θεατρικά δρώμενα, προβολή video σχετικών 

με την ενδοοικογενειακή βία κ.λπ. 

Η παρέμβαση του κινητού γραφείου υποστήριξης θυμάτων στην επαρχία 

βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής 

βίας, μέσω δράσεων τόσο σε επίπεδο πρόληψης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών και των κοινωνικών φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των 
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θυμάτων (αστυνομία, ιατρικό, νομικό και διοικητικό προσωπικό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης) όσο και σε επίπεδο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

συμβουλευτικής στα ίδια τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.  
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Προτεινόμενες Ασκήσεις – Κεφάλαιο ΙΙ 

Οι ασκήσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην αρχή είτε 

στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

Τα πρώτα βήματα 

βοήθειας… 

30’ παιχνίδι ρόλων  

 

 

Δύο συμμετέχοντες καλούνται να 

παίξουν ένα μικρό role-play.  

1ος ρόλος : το θύμα 

2ος ρόλος : φίλος θύματος 

Το θύμα μιλά σε μία φίλη για την 

εμπειρία/επεισόδιο/α  

ενδοοικογενειακής βίας και 

εκφράζει τους προβληματισμούς 

του που σχετίζονται με την 

αναφορά του επεισοδίου στην 

αστυνομία ή/και κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

Τα δύο πρόσωπα (θύμα & φίλη 

θύματος) παραθέτουν τα υπέρ 

και τα κατά σε περίπτωση που το 

θύμα απευθυνθεί στην 

αστυνομία ή/και στις κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

 

Οι συμμετέχοντες καταγράφουν 

ατομικά τα επιχειρήματα. Στην 

συνέχεια πραγματοποιείται 

συζήτηση στην ομάδα. Ένας 

συντονιστής διευθύνει την 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής καταγράφει στον 

πίνακα τα συμπεράσματα των 

συμμετεχόντων.  

 

Το πρώτο βήμα για ένα θύμα 

είναι α απευθυνθεί σε κάποιον 

φορέα για αναζήτηση βοήθειας. 

Το συγκεκριμένο βήμα είναι και 

το πιο δύσκολο.  Στόχος είναι να 

κατανοήσουν οι επαγγελματίες 

τηην δύσκολη θέση του 

θύματος, τους προβληματισμούς 

του, τι το δυσκολεύει, τι το 

μπλοκάρει και τι το κάνει να μην 

ζητήσει βοήθεια ενδεχομένως.   

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο 

 

Προγράμματα προστασίας 

γυναικών θυμάτων - 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 

υποομάδες και συζητούν / 

Flipchart και μαρκαδόροι 
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Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

Δικτύωση 

60’ ομαδική συζήτηση 

 

ανταλλάσουν πληροφορίες ως 

προς τα ανάλογα προγράμματα 

παροχής υποστηριχτικών 

υπηρεσιών σε θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας καθώς 

και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην εργασία 

τους λόγω της ελλιπής 

πληροφόρησης, δικτύωσης κ.λπ.  

Στην συνέχεια σχεδιάζουν ένα 

μοντέλο λειτουργικής δικτύωσης, 

το οποίο θα έκανε την εργασία 

τους πιο λειτουργική και 

αποτελεσματική. 

Ο συντονιστής δίνει οδηγίες, 

συλλέγει το υλικό που προκύπτει 

από τις υποομάδες και 

κατευθύνει την συζήτηση στο 

τελικό άνοιγμα της ολομέλειας.  

Ο δεύτερος συντονιστής 

καταγράφει στον πίνακα τα 

σημαντικότερα στοιχεία που 

προκύπτουν από το υλικό των 

υποομάδων. 

Χαρτιά και στυλό 

Καρέκλες σε κύκλο  
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Κεφάλαιο ΙΙΙ – Μετανάστευση και ενδοοικογενειακή βία 
 

Ενδοοικογενειακή βία στις μετανάστριες  

Η ενδοοικογενειακή βία αφορά σε όλους τους πολιτισμούς και πλήττει και τις 

γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και φέρουν αντίστοιχα την 
ιδιαίτερη κουλτούρα της χώρας προέλευσής τους. Όλες οι γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας ζουν υπό ένα συνεχές αίσθημα «απειλής» και  βιώνουν 

έντονο φόβο. Η συγκεκριμένη κατάσταση εντείνεται στις μετανάστριες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός που οφείλεται στη μεταναστευτική τους 
ταυτότητα και στις πολλαπλές προκλήσεις που η ταυτότητα αυτή επιφέρει.  

 
Αυτό συμβαίνει διότι οι κακοποιημένες γυναίκες που προέρχονται από τους 
συγκεκριμένους κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες 
και υφίστανται «τριπλή θυματοποίηση»: από τον θύτη, τις επίσημες υπηρεσίες 

(π.χ αστυνομία) και από τους κρατικούς ή/και άλλους φορείς, που με τη στάση 
τους μειώνουν ή υποβαθμίζουν τη σημαντικότητα των επεισοδίων βίας (Σκλάβου, 
2008). Αφενός, η μεταναστευτική τους ταυτότητα τις εκθέτει σε διακρίσεις στη 

χώρα υποδοχής λόγω φύλου, θρησκείας, εθνικότητας κ.λπ., και αφετέρου η 
κακοποίηση που υφίστανται τις περιθωριοποιεί από τις κοινότητες των ομοεθνών 
τους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 
Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την 
εμφάνιση και την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και 

ιδιαίτερα της συντροφικής βίας στις γυναίκες μετανάστριες. Πρόσφατες μελέτες 
στις Η.Π.Α. καταδεικνύουν πως οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας λόγω των 

ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους αλλά και της διαδικασίας ένταξης 
και προσαρμογής στη νέα χώρα φιλοξενίας (Σκλάβου, 2008). 
 

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες αφορούν σε πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν περαιτέρω 
δυσκολίες και εμπόδια στο συγκεκριμένο πληθυσμό ως προς τη συνειδητοποίηση, 
την αναφορά και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. 

 
Αναλυτικότερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, είναι οι 
ακόλουθες: 

 
 Κοινωνικές 
 Γλωσσικές 

 Πολιτισμικές και θρησκευτικές 
 Νομικές 
 Φόβος που σχετίζεται με τη μεταναστευτική τους ταυτότητα 
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 Λοιπές προκλήσεις 
 

 
Κοινωνικές  

 Προσαρμογή σε έναν καινούριο τρόπο ζωής στη χώρα φιλοξενίας – 

διαδικασία επιπολιτισμού  
 Απομόνωση των μεταναστριών, που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν 

στο σπίτι και ασχολούνται με τα οικιακά και τη φροντίδα των παιδιών και 

άλλων συγγενών που διαμένουν μαζί με την οικογένεια 
 Συχνά μία μετανάστρια δεν έχει γνώση των δυνατοτήτων που τις 

παρέχονται στη χώρα φιλοξενίας 
 Συχνά οι θύτες εξουσιάζουν και ελέγχουν την επικοινωνία της γυναίκας με 

άλλα πρόσωπα  
 Συχνά οι θύτες ελέγχουν τα οικονομικά της οικογένειας καθώς και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα 

 Οι κακοποιημένες γυναίκες συχνά αναζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες 
ως προς τις δυνατότητες που τους παρέχονται από τους θύτες. Έτσι 
υπάρχει παραπληροφόρηση σε θέματα που αφορούν στην αναζήτηση 

βοήθειας και στην παροχή περαιτέρω υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας.  
 

Γλωσσικές 

 Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων –κατανόηση της γλώσσας της χώρας 
φιλοξενίας- οδηγεί στην ελλιπή κατανόηση των δικαιωμάτων των 

μεταναστριών  
 Η έλλειψη δυνατότητας συνομιλίας με τους υποστηρικτικούς φορείς στη 

μητρική τους γλώσσα αναστέλλει την αποτελεσματική επικοινωνία 

αποθαρρύνοντας τις μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας να 
ζητήσουν βοήθεια. 
 

Πολιτισμικές και θρησκευτικές 

 Πολιτισμική αποδοχή της βίας καθώς πολλές γυναίκες θεωρούν την 
κακοποίηση από το σύζυγο θεμιτή, η οποία γίνεται αντιληπτή ως 

«προσωπική μοίρα». Η κακοποίηση που υφίστανται δεν αποτελεί, 
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις αυτές, παραβίαση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεπώς καταδικαστέο γεγονός  

 Ακόμα κι αν οι μετανάστριες θύματα μιλούν καλά τη γλώσσα της χώρας 
φιλοξενίας και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους καθώς και τους φορείς 
παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην προβούν στην 

αναφορά του/των περιστατικού/ών ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
επιθυμούν να διατηρήσουν τη συνοχή της οικογένειας τους 

 Πολλές μετανάστριες πιστεύουν ότι τα παιδιά «ανήκουν στον πατέρα» και 
δεν αποτελούν ευθύνη και των δύο γονιών, γεγονός που τους οδηγεί στη 

διατήρηση της βίαιης σχέσης, εξαιτίας του φόβου απώλειας των παιδιών 
τους 

 Το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των μεταναστριών θυμάτων 

συχνά αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτηση βοήθειας καθώς, σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν είναι υποστηρικτικό στην επιθυμία και στην προσπάθεια 
των θυμάτων να αντιμετωπίσουν την ενδοοικογενειακή βία  
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 Οι μετανάστριες συχνά φοβούνται ότι ο χωρισμός από το βίαιο σύντροφο 
θα αποτελέσει «ντροπή» για την οικογένεια 

 Πολλές μετανάστριες δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ποτέ καθώς από το 
πατρικό τους σπίτι μετέβησαν στο γαμήλιο σπίτι. Συνεπώς, φοβούνται ότι 
δεν θα τα καταφέρουν να ζήσουν μία ανεξάρτητη και αυτεξούσια ζωή 

 Συχνά τα οικογενειακά δίκτυα των μεταναστριών είναι πολύ στενά -οι 
συγγενείς του συζύγου παντρεύονται συγγενείς των μεταναστριών 
(αδέλφια, ξαδέλφια κ.λπ.)- γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας  
 Οι αυστηρές θρησκευτικές πρακτικές –π.χ. σε περιπτώσεις χωρισμού θα 

πρέπει να ζητηθεί άδεια από το θρησκευτικό ηγέτη– μπορούν να 
αποτρέψουν τη διαφυγή του θύματος από τη βίαιη σχέση. 

 
Νομικές  

Η επαφή των μεταναστριών με το νομικό σύστημα της χώρας φιλοξενίας 

συνοδεύεται από αισθήματα φόβου καθώς:  
 Δεν γνωρίζουν το νομικό σύστημα και τις νομικές διαδικασίες της χώρας 

φιλοξενίας 

 Οι εμπειρίες άλλων μεταναστριών ως προς τις νομικές διαδικασίες μπορεί 
να είναι αποθαρρυντικές  

 Δεν γνωρίζουν ότι η ενδοοικογενειακή βία διώκεται ποινικά στη χώρα 

φιλοξενίας καθώς και τις νομικές προβλέψεις για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών.  

 

Φόβος που σχετίζεται με τη μεταναστευτική τους ταυτότητα 

 Εξασφάλιση άδειας παραμονής και θέματα νομιμοποίησης 
 Οι κακοποιημένες γυναίκες ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι η άδεια 

παραμονής τους δεν εξαρτάται από αυτή του συζύγου τους 
 Το καθεστώς παραμονής στη χώρα φιλοξενίας των μεταναστριών θυμάτων 

μπορεί να τις αποτρέψει από την αναζήτηση βοήθειας 

 Συχνά οι μετανάστριες φοβούνται ότι  η αναζήτηση βοήθειας από την 
αστυνομία, τις νομικές υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες υγείας μπορεί να 
οδηγήσει στην απέλασή τους από τη χώρα φιλοξενίας ή ακόμα και στην 

απέλαση του βίαιου συζύγου τους 
 Οι μετανάστριες θύματα φοβούνται ότι η πολιτεία θα τους πάρει την 

επιμέλεια των παιδιών σε περίπτωση αναφοράς της κακοποίησης  

 Στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι των μεταναστριών δεν είναι της ίδιας 
εθνικότητας και μάλιστα ανήκουν στην κυρίαρχη εθνότητα της χώρας 
φιλοξενίας, οι μετανάστριες έρχονται αντιμέτωπες με ρατσιστικές 

συμπεριφορές που επιδεικνύουν οι αλλοεθνείς σύζυγοι εναντίον τους.  
 

Λοιπές προκλήσεις  

 Πολλές μετανάστριες θύματα που δεν εγκαταλείπουν τη βίαιη σχέση 

φοβούνται το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς στέγη και οικονομική στήριξη 
 Οι μετανάστριες συχνά βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές και τους 

στενούς τους φίλους κι έτσι στερούνται ενός πολύτιμου υποστηρικτικού 

πλαισίου σε περίπτωση καταγγελίας του/των βίαιου/ων περιστατικού/ων 
 Οι αστυνομικές και νομικές αρχές, υπηρεσίες υγείας καθώς και πολλοί από 

τους φορείς παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών της χώρας φιλοξενίας 
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στερούνται περαιτέρω γνώσεων και ευαισθητοποίησης ως προς τις 
πολιτισμικές διαστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας  

 Έλλειψη εξειδικευμένων φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών 
αποκλειστικά σε μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Εργασία με μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας  

Λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής κατάστασης των μεταναστριών είναι 

αναγκαία η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και του προσωπικού τους σε 
ότι αφορά στην κακοποίηση των γυναικών των συγκεκριμένων πληθυσμιακών 
ομάδων.  

 
Προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς και το προσωπικό τους να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στα περιστατικά κακοποίησης μεταναστριών είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες καθώς 
και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που φέρουν ανάλογα με τη 
χώρα προέλευσής τους.  

 
Επίσης, το προσωπικό των αρμόδιων φορέων θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή 
αυτοπαρατήρηση προκειμένου να είναι σε θέση να συναισθάνεται καλύτερα τις 
στάσεις, τις αξίες και τις επιλογές των μεταναστριών θυμάτων. Με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατή μια  καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση των 
ευάλωτων αυτών πληθυσμών.  
 

Το προσωπικό των αρμόδιων φορέων είναι απαραίτητο: 
 

 Να παρατηρεί τις αξίες, τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις στάσεις 

που τηρεί 
 Να είναι αντικειμενικό κατανοώντας τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που 

επηρεάζουν τις επιλογές των μεταναστριών θυμάτων 

 Να ανταποκρίνεται στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει το θύμα και όχι τις 
προσωπικές του απόψεις και στάσεις 

 Να ακούει προσεκτικά το θύμα και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά του 
χωρίς να είναι κατηγορηματικό ως προς τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις και 
στάσεις λόγω της διαφορετικής κουλτούρας που φέρει    

 
Τέλος, το προσωπικό που εργάζεται με μετανάστριες θύματα είναι απαραίτητο να 
έχει γνώση της πολιτισμικής διάστασης του φαινομένου στους συγκεκριμένους 

ευάλωτους πληθυσμούς και να καλλιεργεί την πολιτισμική του επάρκεια.  
 
Πολιτισμική Επάρκεια είναι η ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί και να σέβεται 

τις αξίες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις καθώς και τα ευρύτερα στοιχεία που 
διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών. Επίσης να μελετά και να ανταποκρίνεται 
κατάλληλα στις διαφορές αυτές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εφαρμογής 

και της αξιολόγησης προγραμμάτων και παρεμβάσεων προαγωγής (Joint 
Committee on Health Education and Promotion Terminology, 2002) 
 

Η πολιτισμική προσέγγιση και κατ’ επέκταση, η ενσυναίσθηση της διαφορετικής 
κουλτούρας των μεταναστριών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική κατά την εργασία με μετανάστριες θύματα καθώς επιτρέπει: 
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 Την επανεξέταση των προσωπικών αξιών, προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων. Την κατανόηση θεμάτων όπως: Ποια είναι η βάση των 

αντιλήψεών μας; Προχωράμε σε ερμηνείες; Είμαστε κατηγορηματικοί; 
Αποτελεί το συγκεκριμένο γεγονός αποτέλεσμα εθνοκεντρισμού ή 
προκαταλήψεων που αφορούν στο δυτικό τρόπο σκέψης; 

 Την αναγνώριση του γεγονότος ότι το προσωπικό των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών βρίσκεται σε θέση υπεροχής. Το γεγονός αυτό ανάλογα με το 
βαθμό πολιτισμικής ενσυναίσθησης του προσωπικού μπορεί να 

μετατρέψει την επαφή του θύματος με τους αρμόδιους φορείς σε θετική 
ή αρνητική εμπειρία 

 Την επίγνωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τη διαχείριση 
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε μετανάστριες   

 Τη γνώση των ορίων των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού  
 

Διασφάλιση πολιτισμικής επάρκειας του προσωπικού που 

εργάζεται με μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Το προσωπικό που εργάζεται με μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διασφαλίζει την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα θύματα των 
ευάλωτων αυτών πληθυσμιακών ομάδων με ενσυναίσθηση ως προς τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά και τις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Οι παρακάτω προτάσεις που έχουν τη μορφή προσωπικού 
κατευθυντήριου οδηγού αποτελούν μία καλή πρακτική προσωπικής διερεύνησης 

και διασφάλισης της απαραίτητης πολιτισμικής επάρκειας κατά την εργασία με 
μετανάστριες θύματα:  
 

 Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες στάσεις και συμπεριφορές; 
 Πώς οι προσωπικές μου απόψεις επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχω; 
 Έχω την πρέπουσα συμπεριφορά; 

 Έχω λάβει ειδική εκπαίδευση ως προς τις ιδιαίτερες προκλήσεις των 
μεταναστριών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των ιδιαίτερων 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών που φέρουν ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσής τους; 
 Σε ποιο βαθμό είμαι ευαισθητοποιημένος/η ως προς την ιδιαίτερη 

κουλτούρα άλλων πληθυσμιακών ομάδων; 

 Πόσο ειλικρινής είμαι όταν λέω πως αποδέχομαι τη διαφορετική κουλτούρα 
του άλλου; 

 Το διαφορετικό χρώμα δέρματος των μεταναστριών θυμάτων επηρεάζει 

τον τρόπο που τους μιλάω ή τον τρόπο που τους προτείνω κάτι; 
 Θεωρώ πως οι μετανάστριες θύματα είναι οι μόνες υπεύθυνες για τη ζωή 

τους ή βλέπω τον εαυτό μου σαν τον ειδικό που θα τους υποδείξει τι θα 

κάνουν; 
 Κατανοώ αυτό που περνάει η μετανάστρια θύμα; 
 Η γυναίκα που έχω απέναντί μου μπορεί να απευθυνθεί κάπου αλλού για 

βοήθεια;  
 Ποια είναι η συναισθηματική της κατάσταση; 
 Πόσο φοβάται το σύντροφό της; 

 Μπορώ να τη βοηθήσω με κάποιο τρόπο; Έχω τις απαραίτητες δεξιότητες; 
 Έχω τις δεξιότητες να εργαστώ με γυναίκα θύμα που φέρει διαφορετική 

κουλτούρα από τη δική μου; 
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 Έχω συζητήσει με τον/τους επόπτη/ες μου τον τρόπο που θα διαχειριστώ 
μία μετανάστρια θύμα ενδοοικογενειακής βίας; Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω 

σε τέτοια περίπτωση; 
 Έχω γνώση του γεγονότος ότι σαν μετανάστρια μπορεί να αντιμετωπίζει 

προκλήσεις που αφορούν στο νομικό καθεστώς παραμονής στη χώρα 

φιλοξενίας και πώς αυτό ενδέχεται να επιδεινώνει την ενδοοικογενειακή 
κακοποίηση; Δεδομένων των προκλήσεων αυτών γνωρίζω με ποιο τρόπο να 
επέμβω;  

 Σε ποιους φορείς θα παραπέμψω τη μετανάστρια θύμα; 
 

Εργαλεία εργασίας με μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας 

Μερικά βασικά εργαλεία εργασίας με θύματα που φέρουν διαφορετική κουλτούρα, 
μιλούν διαφορετική γλώσσα και έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις 
είναι τα ακόλουθα:  

 
 Χρήση της κατάλληλης γλώσσας 

 

Κατά τη συνομιλία με θύματα που δεν έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 
έγγραφα παραμονής στη χώρα φιλοξενίας, χρησιμοποιούμε τους όρους 
«πρόσφυγας» ή «αιτών άσυλο» και όχι «παράνομος μετανάστης» ή 

«λαθρομετανάστης». Με τον τρόπο αυτό καθησυχάζουμε τα αισθήματα φόβου 
και ανασφάλειας καθώς και το ενδεχόμενο επιπλέον θυματοποίησης που 
δημιουργεί η έννοια και η χρήση του όρου «παράνομος». 

 
Επίσης, σε ότι αφορά στην ικανότητα ομιλίας της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας 
δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως το θύμα δεν τη γνωρίζει 

καλά, επειδή μιλάει με έντονη προφορά. Αντιθέτως, πολλές μετανάστριες και 
αιτήσασες άσυλο κατανοούν και μιλούν αρκετά καλά τη γλώσσα της χώρας 
φιλοξενίας αλλά νιώθουν ντροπή λόγω της προφοράς τους ή φοβούνται πως δεν 

θα γίνουν κατανοητά τα λεγόμενά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει το 
προσωπικό να  ενθαρρύνει το θύμα να εκφραστεί. 
 

Επιπλέον, η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, ανάλογα με 
το πολιτισμικό υπόβαθρο της γυναίκας. Γενικά, θεωρείται ότι η συμβουλευτική 
διαδικασία στο θέμα της επικοινωνίας πρέπει να προσαρμόζεται πολιτισμικά 

(Leong, 1993) κι ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο πώς 
επηρεάζουν οι πολιτισμικές διαφορές τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως η φυσική 
απόσταση ανάμεσα στη γυναίκα και τον/ την σύμβουλο, την οπτική επαφή και τα 
πρότυπα συνομιλίας (Sue, 1981).  

 
Για παράδειγμα, η οπτική επαφή και η σωματική επαφή όπως η χειραψία, κ.λπ.  
μπορεί να θεωρείται αγένεια ή να φέρνει σε δύσκολη θέση τα μέλη κάποιων 

εθνικών ή πολιτισμικών ομάδων. Ειδικά στην περίπτωση της κακοποίησης, η 
σωματική επαφή πρέπει να αποφεύγεται, καθώς και να είμαστε προσεκτική στην 
φυσική απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τις γυναίκες. 

 
 Χρήση μεταφραστών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών 

 



                                                                                                  

47 
 

Στις περιπτώσεις θυμάτων που δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταφραστές ή διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές. 

Σαφώς δεν ενδείκνυται η χρήση των θυτών ως μεταφραστών κατά την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα, δεδομένου ότι μπορεί να επιφέρει 
ολέθριες συνέπειες. 

 
Αποτελεί καθήκον του κάθε λειτουργού που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 
μετανάστριες θύματα να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κατανόησης όλων των 

επιμέρους διαδικασιών (π.χ. επαφή με την αστυνομία, τις υπηρεσίες υγείας, τις 
νομικές υπηρεσίες κ.λπ.). 
 
Επίσης στις περιπτώσεις κακοποίησης μεταναστριών ενδείκνυται οι μεταφραστές 

ή/και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές να είναι του ίδιου φύλου.  
 
 

 Κατανόηση του έντονου άγχους που βιώνουν οι μετανάστριες 
λόγω της διαμονής και της ανάγκης προσαρμογής στη χώρα 

φιλοξενίας 
 
Η διαδικασία προσαρμογής των μεταναστών στη χώρα φιλοξενίας -επιπολιτισμός- 

επιφέρει έντονο στρες. Ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός όχι 
σαν αιτία αλλά ως «συγχητικός παράγοντας» της κακοποίησης. Συνεπώς, θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο μείωσης του επιπέδου στρες 

στους συγκεκριμένους πληθυσμού μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων. 
 

 Διατήρηση συνεχούς ανοιχτού διαλόγου ως βασικού τρόπου 

μάθησης 
 
Η γνώση της ιδιαίτερης κουλτούρας των μεταναστριών θυμάτων είναι δυνατή 

μέσω του ανοιχτού διαλόγου με τα ίδια, τις οικογένειές τους, τις κοινότητες στις 
οποίες ανήκουν καθώς και με άλλους ειδικούς στο θέμα. Η γνώση της ιδιαίτερης 
κουλούρας και η εις βάθος κατανόησή της δίνει τη δυνατότητα 

αποτελεσματικότερης εργασίας με τα θύματα των συγκεκριμένων πληθυσμιακών 
ομάδων.  
 

 Γνώση προσωπικών προκαταλήψεων 
 

Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε λειτουργός να επανεξετάζει και να επαναπροσδιορίζει 
τις προσωπικές του απόψεις και στάσεις ως προς τις διαφορετικές κουλτούρες. 
Είναι σκόπιμο να κατανοεί το βαθμό στον οποίο η κουλτούρα που φέρει ο ίδιος 

είναι όμοια ή διαφέρει από τις άλλες και να κατανοεί πώς οι υπάρχουσες διαφορές 
είναι πιθανό να τον οδηγούν σε συγκεκριμένους, προκατειλημμένους τρόπους 
συμπεριφοράς σε συγκεκριμένα θέματα και καταστάσεις. Η προσωπική 
διερεύνηση ενισχύει την κατανόηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών συμπεριφορών 

και πρακτικών των αλλοεθνών.  
 

 Γνώση των ιδιαίτερων κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών των χωρών 

προέλευσης των μεταναστών 
 

Η γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας και πολιτικής κατάστασης που επικρατεί 
στις χώρες προέλευσης των θυμάτων βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση των 
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ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και στον 
αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισής τους.     

 
Για παράδειγμα, πολλοί μετανάστες και ειδικότερα πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο μεταναστεύουν στη χώρα φιλοξενίας προκειμένου να ξεφύγουν από τη βία 

που ασκείται στις χώρες προέλευσης, λόγω πολέμων και ευρύτερων κοινωνικο-
πολιτικών ταραχών. Πολλοί από αυτούς έχουν εκτεθεί σε πληθώρα βίαιων 
πράξεων όπως φόνους, σεξουαλική βία, βασανιστήρια κ.λπ. Όλα αυτά οδηγούν σε 

ψυχικές διαταραχές, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν το ενδεχόμενο 
ανάπτυξης βίαιων συμπεριφορών.  
 
Έτσι, όσον αφορά στις μετανάστριες θύματα που προέρχονται από χώρες με 

τέτοιου τύπου ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές ταραχές είναι απαραίτητη η γνώση 
της συγκεκριμένης κατάστασης προκειμένου να  κατανοηθεί το τραύμα που 
φέρουν λόγω των ιδιαίτερων αυτών βιωμάτων και ανάλογα να προταθούν οι 

κατάλληλες παρεμβάσεις. 
 

 Χτίζοντας εμπιστοσύνη 

 
Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η ενδοοικογενειακή βία κατά των μεταναστριών, καθώς ένα από 
τα καίρια πολιτισμικά χαρακτηριστικά πολλών αλλοεθνών είναι η αποφυγή 
έκθεσης, συζήτησης και διαπραγμάτευσης των προσωπικών ζητημάτων με άλλα 

άτομα εκτός των μελών της οικογένειας.  
 
Το γεγονός ότι πολλές από τις μετανάστριες που ζουν μακριά από τις οικογένειές 

τους επιθυμούν να εκθέσουν την κακοποίησή τους σε άλλο πρόσωπο -«τρίτο»- 
διαρρηγνύοντας έτσι την πολιτισμική τους νόρμα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτακτική ανάγκη οι λειτουργοί που εργάζονται με 

θύματα από διαφορετικές χώρες να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος.  
 
Όταν μία μετανάστρια εκθέτει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε κάποιο 
πρόσωπο της οικογένειας ή/και της κοινότητάς της αυτό δεν σημαίνει ότι το 

πρόσωπο αυτό  που την ακούει αναμένεται να προχωρήσει σε κάποια δράση. Στις 
περιπτώσεις που απευθύνεται η μετανάστρια θύμα σε ειδικούς λειτουργούς η 
κατάσταση διαφοροποιείται, καθώς οι λειτουργοί δεν ακούν απλώς με 

ενσυναίσθηση αλλά και με γνώση. Επίσης, προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους 
αντιμετώπισης της κατάστασης. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται το πρώτο 
βήμα εμπιστοσύνης μεταξύ λειτουργού και θύματος.  

 
 Ενημέρωση του θύματος ως προς τους τρόπους διαχείρισης της 

κατάστασης 
 
Λόγω των πολιτισμικών διαφορών είναι απαραίτητο να παρέχονται στα θύματα 

λεπτομερείς επεξηγήσεις ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης της κατάστασης 
που βιώνουν. Θα πρέπει να παρέχεται λεπτομερής επεξήγηση των νομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων, της δυνατότητας διαμονής τους σε ξενώνα φιλοξενίας 

κ.λπ. Επίσης, οι επεξηγήσεις θα πρέπει να είναι προφορικές παρά γραπτές μέσω 
ενημερωτικών φυλλαδίων ή απαραίτητων εγγράφων. Το συγκεκριμένο υλικό θα 
πρέπει να δίνεται στα θύματα κατόπιν προφορικής επεξήγησης. 

 
 Υπομονή 
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Η εργασία με μετανάστριες θύματα απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό βάσει 

της ιδιαιτερότητας του κάθε περιστατικού και των διαθέσιμων πόρων και 
εργαλείων για την αντιμετώπισή του. Πολλές μετανάστριες και αιτήσασες άσυλο 
είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς την αναφορά και την περαιτέρω 

επεξεργασία του/των περιστατικού/ων ενδοοικογενειακής βίας. Συνεπώς, 
χρειάζεται υπομονή και χρόνος για να χτιστεί το απαιτούμενο κλίμα εμπιστοσύνης 
προκειμένου να μη χαθούν ευκαιρίες αναφοράς, συνειδητοποίησης και 

αντιμετώπισης της κατάστασης.    
 

 Σεβασμός στη στάση των θυμάτων ως προς την κοινότητα που 

ανήκουν 
 
Σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα δεν προχωρούν σε επίσημη καταγγελία του 

θύτη. Η  συγκεκριμένη επιλογή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση και 
σεβασμό. Ωστόσο, θα πρέπει να καθίστανται σαφείς οι κίνδυνοι που επιφυλάσσει 
η συγκεκριμένη στάση. Παράλληλα θα πρέπει να επιστρατεύονται οι ιδιαίτερες 

ικανότητες των λειτουργών (π.χ. πολιτισμική ενσυναίσθηση, δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης,  υπομονή κ.λπ.) καθώς και οι γνώσεις τους ως προς το θέμα, 
προκειμένου το θύμα να προχωρήσει στη διαδικασία αντιμετώπισης της 

ενδοοικογενειακής βίας.  

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα από τη δεκαετία του ’70 κι έπειτα από χώρα αποστολής μεταναστών 
έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής τους. Η πρώτη φάση μετανάστευσης στην 

Ελλάδα (1975-1990) χαρακτηρίζεται από τον επαναπατρισμό των Ελλήνων 
μεταναστών της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου (παλιννοστούντες). Κατά τη 
δεύτερη φάση μετανάστευσης (1990 και μετά) η Ελλάδα δέχεται μεγάλο αριθμό 

μεταναστών από τις χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, ενώ λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης δέχεται πολλούς μετανάστες από τα γειτονικά Βαλκανικά 
κράτη. Οι κύριοι λόγοι μετανάστευσης των αλλοδαπών στην Ελλάδα με σειρά 

προτεραιότητας είναι η εργασία, η οικογενειακή επανένωση, ο επαναπατρισμός, οι 
σπουδές και άλλοι λόγοι. 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2001 οι αλλοδαποί 
μετανάστες στην Ελλάδα υπολογίζονταν σε 762.191, από τους οποίους οι 47.000 
ήταν υπήκοοι άλλων χωρών ενώ 2.927 ήταν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

(ΕΣΥΕ, 2001). Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχούσε στο 7% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΜΕΠΟ εκτιμάται ότι οι 
μετανάστες στην Ελλάδα το 2007 ανήλθαν στους 1.200.000 και τα 
μεταναστευτικά νοικοκυριά υπολογίζονταν σε 188.723 (ΙΜΕΠΟ, 2008). 

 
Σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το 2001, η συντριπτική πλειοψηφία 
των μεταναστών προέρχεται από την Αλβανία (57%), από τους οποίους οι 

415.552 είναι άνδρες (62%) και οι 346.639 είναι γυναίκες (52,2%). Αξίζει να 
σημειωθεί οτι η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που φιλοξενεί μία 
εθνοτική ομάδα μεταναστών που υπερβαίνει το 50% του συνολικού 

μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι χώρες που ακολουθούν είναι η Βουλγαρία 
(4,61%), η Γεωργία (3%) και η Ρουμανία (2,89%). Παρατηρείται πως η 
πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από τις χώρες του πρώην 

κομμουνιστικού μπλοκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τις χώρες του Αραβικού 
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κόσμου, η πλειοψηφία των μεταναστών -βάση της απογραφής της ΕΣΥΕ του 
2001- προέρχεται από το Πακιστάν (1,46%). 

 
Ως προς την κατανομή των μεταναστριών, οι  μετανάστριες που υπερισχύουν 
πληθυσμιακά προέρχονται από την Αλβανία (52,2%), ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία 

(6,1%), η Γεωργία (3,8%), η Ρωσία (3,2%), η Ουκρανία (3%), η Ρουμανία 
(2,7%), η Πολωνία (2%) και οι Φιλιππίνες (1,4%).   
 

Ως προς την κατανομή των δύο φύλων, στις πιο πολλές περιπτώσεις οι άνδρες 
είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Εξαιρέσεις αποτελούν η περίπτωση της 
Βουλγαρίας με αναλογία ανδρών-γυναικών 40%-50%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
επίσης, η περίπτωση της Ουκρανίας με 13.042 γυναίκες έναντι 2.741 ανδρών. 

Ακολουθεί η Πολωνία με αναλογία γυναικών 54%, η Αρμενία με 57% και η 
Γεωργία με (56%). Έντονη διαφοροποίηση ως προς την ανδρική παρουσία έναντι 
της γυναικείας παρουσιάζουν οι χώρες της Ασίας. Χαρακτηριστικά οι μετανάστες 

Πακιστανικής υπηκοότητας είναι 11.130 από τους οποίους μόνο οι 476 είναι 
γυναίκες. Αντίστοιχα τα ποσοστά γυναικείου πληθυσμού είναι πολύ χαμηλά σε 
χώρες όπως Ινδία, Αίγυπτος, Συρία.  

 
Η έντονη διαφοροποίηση που παρατηρείται στην κατανομή των φύλων των 
μεταναστών στις περιπτώσεις των Αραβικών χωρών συνδέεται με τις διαφορετικές 

αντιλήψεις και τα πρότυπα που επικρατούν ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων, 
όπου οι γυναίκες μεγαλώνοντας σε ένα συντηρητικό περιβάλλον δεν έχουν 
ελευθερία βούλησης και ζουν υπό την ανδρική κυριαρχία.   

 

Το προφίλ των γυναικών μεταναστριών στην Ελλάδα 

Οι κύριοι λόγοι μετανάστευσης γυναικών στην Ελλάδα είναι η εύρεση εργασίας και 
η οικογενειακή επανένωση. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για 

το 2007 το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστριών κατέχουν άδεια παραμονής 
για εξαρτημένη εργασία (50.171). Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο αριθμός των 
γυναικών που ήρθαν στην Ελλάδα μέσω οικογενειακής επανένωσης ανέρχεται στις  

41.950 (Σταθοπούλου, 2007). 
 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι μικτοί γάμοι των μεταναστριών με 

Έλληνες – Ευρωπαίους πολίτες. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 
καταδεικνύουν ότι 4.850 αλλοδαπές γυναίκες βρίσκονταν στην Ελλάδα το 2007 
ως σύζυγοι Ελλήνων ανδρών.  

 
Ως προς τη διαστρωμάτωση των διαφορετικών εθνικοτήτων των μεταναστριών σε 
σχέση με την εργασία, την οικογενειακή επανένωση και τους μικτούς γάμους, οι 

Αλβανίδες κατέχουν την κυρίαρχη θέση έναντι των υπόλοιπων μεταναστευτικών 
πληθυσμιακών ομάδων γεγονός που οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό των Αλβανών 
που έχει μεταναστεύσει στην Ελλάδα.  

 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι περισσότερες μετανάστριες που διαμένουν 
στην Ελλάδα είναι έγγαμες και διαθέτουν καλό μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2001, το 51% των γυναικών που εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα ήταν έγγαμες, το 36% άγαμες και το 8% διαζευγμένες. Η ίδια έρευνα 
καταδεικνύει ότι το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστριών ήταν υψηλότερο 
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έναντι των ανδρών καθώς οι περισσότεροι άνδρες ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου ενώ 
οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτες Λυκείου. 

 

Ενδοοικογενειακή βία στις μετανάστριες στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα οι έρευνες που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία σε μετανάστριες 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένες σε αντίθεση με τον όγκο των ερευνητικών 

δεδομένων ως προς το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στο συνολικό 
πληθυσμό της χώρας. Το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας στις 

μετανάστριες στην Ελλάδα είναι χαμηλά. Αντιθέτως, η ενδοοικογενειακή βία 
αποτελώντας την πιο «κρυφή» μορφή βίας προκαλεί περαιτέρω  αναστολές και 
φόβο στις περιπτώσεις των μεταναστριών θυμάτων λόγω της ευάλωτης 

κοινωνικής τους θέσης.  
 
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Γενική Γραμματεία Ισότητας στα 

Συμβουλευτικά Κέντρα Αθηνών και Πειραιά κατά την περίοδο 2002-2006, το 16% 
των γυναικών που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία για βοήθεια ήταν αλλοδαπές. Οι 
4 στις 10 αλλοδαπές προέρχονταν από τα Βαλκάνια (Γ.Γ.Ι.Φ., δ.α.). Επίσης, 
σύμφωνα με πιλοτική έρευνα που διεξήχθη το 2007 στο καταφύγιο για αλλοδαπές 

γυναίκες του φορέα «Κλίμακα» στις 29 γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα οι 
15 ήταν θύματα συντροφικής βίας και κατάγονταν κυρίως από την Ανατολική 
Ευρώπη (12) και δευτερευόντως από τη Μέση Ανατολή (3). (Κλίμακα, δ.α). 

 
Ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στις 
μετανάστριες, στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν 

υπάρχουν εξειδικευμένοι φορείς και υπηρεσίες παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών συγκεκριμένα για αυτή την ομάδα-στόχο. Παρότι στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Δύο φύλων οι αλλοδαπές γυναίκες κατατάσσονται 

στις κοινωνικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου, με έμφαση στις προσπάθειες 
πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου στο συγκεκριμένο πληθυσμό (π.χ. 
εκστρατεία ενημέρωσης το 2011 για την αντιμετώπιση της βίας κατά των 

μεταναστριών «Ζήσε Ξανά») η αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένει αρκετά 
περιορισμένη και συχνά βασίζεται σε μεμονωμένες δράσεις φορέων.  
 

Επιπλέον, η μετανάστρια στην ελληνική κοινωνία και, ιδιαίτερα κατά τη δεδομένη 
περίοδο της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, θεωρείται 
πηγή προβλημάτων και συχνά μετατρέπεται σε θύμα ρατσισμού. Με τον τρόπο 

αυτό εντείνεται η προσκόλλησή της στο «οικείο» περιβάλλον, γεγονός που μπορεί 
να αποβεί ολέθριο στις περιπτώσεις μεταναστριών θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας  

 

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα 

Τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μεταναστριών στην 

Ελλάδα καταδεικνύουν και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι 
οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν την ευαλωτότητά τους στην ενδοοικογενειακή 
βία. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα ως προς τα πολιτισμικά και κοινωνικά 
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χαρακτηριστικά που φέρουν και διαμορφώνουν οι μετανάστριες μέσω της 
κοινωνικής τους ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία είναι αρκετά περιορισμένα. 

Αφορούν κυρίως στις μετανάστριες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ και 
ειδικότερα τις μετανάστριες από την Αλβανία και δευτερευόντως τις γυναίκες από 
χώρες της Ασίας. 

 
Οι κυριότεροι παράγοντες που αποτυπώνουν το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ 
των μεταναστριών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα επηρεάζουν την ενδεχόμενη 

έκθεσή τους σε ενδοοικογενειακή βία βάσει των διαθέσιμων ερευνητικών 
δεδομένων είναι οι ακόλουθοι: 
 

 θηλυκοποίηση της μετανάστευσης  

 
Αφορά στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό γυναικών που μεταναστεύουν μόνες 

τους, χωρίς να ακολουθούν δηλαδή το σύντροφό τους στη χώρα προορισμού. Το 
συγκεκριμένο φαινόμενο απαντάται σε παγκόσμιο επίπεδο και φανερώνει σε 
μεγάλο βαθμό τη χειραφέτηση της γυναίκας και την αλλαγή των παραδοσιακών 

ρόλων τω δύο φύλων (Μαράτου-Αλιπραντή, Βόνδα, Ιορδανίδου, 
Καπετανόπουλος, & Πορφύρη, 2007; Ψημμένος & Σκαμνάκης, 2008). Η γυναικεία 
μετανάστευση μπορεί να φανερώνει, λοιπόν, την ανεξαρτησία της γυναίκας και 

την επιθυμία για μία αυτόβουλη ζωή, η οποία στην περίπτωση της μετανάστευσης 
αντιστοιχεί σε μία νέα, αυτεξούσια πορεία στη χώρα φιλοξενίας.  
 

Στην περίπτωση της Ελλάδας και των μεταναστριών από τις χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ τη δυναμικότερη παρουσία, ως προς την αυτόβουλη 
μετανάστευση, παρουσιάζουν οι μετανάστριες από τη Βουλγαρία, οι οποίες στην 

πλειοψηφία τους, κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, είναι άγαμες. Αντίθετα οι 
μετανάστριες από την Αλβανία που αποτελούν και την πλειοψηφία των 
μεταναστριών στην Ελλάδα, ακολουθούν το σύζυγό τους κατά τη μετανάστευση 

(Μαράτου-Αλιπραντή, Βόνδα, Ιορδανίδου, Καπετανόπουλος, & Πορφύρη, 2007).  
 
Ωστόσο, αυτή η ανεξάρτητη απόφαση των γυναικών για μετανάστευση δεν 
σημαίνει ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των γυναικών αυτών για τις σχέσεις των 

δύο φύλων είναι απομακρυσμένες από το συντηρητικό παραδοσιακό μοντέλο που 
θέλει τον άνδρα κυρίαρχο (Σταθοπούλου, 2007). Πέρα από το γεγονός ότι 
αποτελεί θέμα προσωπικής διαπραγμάτευσης, η στάση των μεταναστριών ως 

προς τη σχέση των δύο φύλων επηρεάζεται, επίσης, και από τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης στη νέα χώρα φιλοξενίας, διαδικασία που στην Ελλάδα σημειώνει 
σημαντικές δυσχέρειες (Κασιμάτη, 2003; Καμπούρη, 2007). 

 
 οικογενειακή επανένωση 

 
Η οικογενειακή επανένωση αποτελεί το συχνότερο λόγο μετανάστευσης των 
γυναικών, οι οποίες ακολουθούν τους συζύγους τους στην Ελλάδα (Μαράτου-

Αλιπραντή, Βόνδα, Ιορδανίδου, Καπετανόπουλος & Πορφύρη, 2007). Τα ποσοστά 
μετανάστευσης λόγω οικογενειακής επανένωσης είναι αρκετά υψηλά σε όλες τις 
περιπτώσεις μεταναστριών είτε αφορούν στην  πολυπληθέστερη ομάδα –

Αλβανές–, είτε στις άλλες πληθυσμιακές ομάδες των χωρών του πρώην 
κομμουνιστικού μπλοκ, των ασιατικών και των αφρικανικών χωρών. Εξαίρεση 
αποτελούν οι γυναίκες από τη Βουλγαρία και την Ουκρανία. 
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Συνεπώς, οι μετανάστριες εγκαθίστανται στην Ελλάδα ως «συμπλήρωμα» του 
αρσενικού συντρόφου και βρίσκονται σε εξάρτηση από αυτόν (Καμπούρη, 2007).  

 
Όσον αφορά στις μετανάστριες από την Αλβανία η συγκεκριμένη μεταναστευτική 
μορφή υποδηλώνει τον τρόπο απόφασης μετανάστευσης των Αλβανών, για τους 

οποίους η μετανάστευση αποτελεί ζήτημα της οικογένειας στο σύνολό της. 
Ωστόσο, η συνολική αυτή διαπραγμάτευση για μετανάστευση στην περίπτωση 
των Αλβανών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος των δύο 

φύλων στη συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα.  
 
Έρευνες καταδεικνύουν ότι η κουλτούρα που φέρουν οι Αλβανοί ως προς τις 
σχέσεις των δύο φύλων αντικατοπτρίζει ένα συντηρητικό παραδοσιακό τρόπο 

αντίληψης της ισχυρής θέσης του άντρα έναντι της γυναίκας (Κασιμάτη, 2003; 
Καμπούρη, 2007). Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις το θρήσκευμα των Αλβανών 
είναι μουσουλμανικό, γεγονός που καταδεικνύει μια ακόμα πιο συντηρητική και 

παραδοσιακή στάσης ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων και την κυριαρχία του 
άνδρα στη γυναίκα.  
 

Ως προς τις συζύγους των μεταναστών από τις ασιατικές χώρες παρατηρείται ότι, 
λόγω του θρησκεύματος -μουσουλμάνοι- αλλά και της ιδιαίτερης 
κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης των χωρών προέλευσής τους, η εξάρτηση των 

γυναικών από τους άνδρες είναι δομικό πολιτισμικό χαρακτηριστικό.  
  

 μετανάστριες και εργασία  

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστριών από το πρώην κομμουνιστικό μπλοκ 

στην Ελλάδα εργάζεται. Κύρια πηγή απασχόλησης των γυναικών αυτών αποτελεί 
η οικιακή εργασία (Ψημμένος & Σκαμνάκης, 2008). Ο παράγοντας εργασία και 
γενικότερα η απασχόληση των γυναικών αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα 

χειραφέτησης και ενίσχυση της θέσης τους. Ωστόσο, η επικρατούσα μορφή της 
οικιακής εργασίας των μεταναστριών από την Αλβανία και τις χώρες του πρώην 
κομμουνιστικού μπλοκ φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν 
εμπόδιο ως προς την ανεξαρτητοποίηση των γυναικών. 

 
Η οικιακή εργασία συνήθως αποτελεί ανασφάλιστη εργασία. Έτσι, παρά το 
γεγονός ότι οι μετανάστριες αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία δεν διαθέτουν 

προσωπική ασφάλιση κι έτσι παραμένουν εξαρτημένες από αυτή του συζύγου 
(Κασιμάτη & Μουσούρου, 2007). Επίσης, κατά την οικιακή εργασία παραμένουν 
περιορισμένες σε ένα κλειστό εργασιακό περιβάλλον -ιδιωτικός χώρος- με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η κοινωνική τους κινητικότητα και οι επαφές τους με 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Κασιμάτη & Μουσούρου, 2007; Ψημμένος & 
Σκαμνάκης, 2008).   

 
Παρά το γεγονός ότι εργάζονται, καθώς πρέπει να καλύψουν βασικές ανάγκες 
επιβίωσης, και συνδιαλέγονται εντατικά με το σύνολο της κοινωνίας η κοινωνική 

τους ένταξη και η υιοθέτηση δυτικών προτύπων ως προς τις σχέσεις των δύο 
φύλων παραμένει «επιφανειακή» (Σκλάβου, 2008). 
 

Ωστόσο, η εργασία στα σπίτια τις φέρνει κοντά στην πραγματικότητα του αστικού 
τρόπου ζωής και των δυτικών προτύπων γεγονός που σταδιακά επιφέρει 
εκσυγχρονισμό (Κασιμάτη & Μουσούρου, 2007). Αντίθετα οι άνδρες  και σύζυγοι 

των μεταναστών καθώς δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με νέα πρότυπα 
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σημειώνουν αργότερο ρυθμό εκσυγχρονισμού. Η συγκεκριμένη ανακολουθία 
μπορεί να επιφέρει ρήξη των παραδοσιακών ρόλων και δυναμικών του ζευγαριού.  

 
Τελευταία, παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, οι άνδρες και σύζυγοι μετανάστες 
από το πρώην κομμουνιστικό μπλοκ που απασχολούνταν σε ευρύτερους 

εργασιακούς τομείς και η εργασία τους ήταν ασφαλισμένη, λόγω της εντεινόμενης 
κρίσης στην Ελλάδα να χάνουν την εργασία τους. Έτσι, οι γυναίκες αναλαμβάνουν 
τη συντήρηση του νοικοκυριού γεγονός που μπορεί να επιφέρει βιαιότητα στη 

σχέση του ζευγαριού λόγω της μειονεκτικής θέσης στην οποία επέρχεται ο 
άνδρας, ο οποίος λόγω της κουλτούρας του εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τη 
θέση του ως «κυρίαρχη» έναντι της γυναίκας. 
 

Στις περιπτώσεις των μεταναστριών από μουσουλμανικές χώρες παρατηρείται 
ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εργασίας, γεγονός που ως ένα βαθμό εξηγείται από τη 
συνέχιση του παραδοσιακού ρόλου των γυναικών αυτών και στη χώρα υποδοχής, 

σύμφωνα με τον οποίο η κύρια αρμοδιότητά τους είναι η οικιακή εργασία και η 
φροντίδα της οικογένειάς τους (Σταθοπούλου, 2007). 
 

 μικτοί γάμοι 
 

Οι μικτοί γάμοι αποτελούν μία ιδιαίτερα ευαίσθητη πτυχή της γυναικείας 
μετανάστευσης στην Ελλάδα (Μαράτου-Αλιπραντή, Βόνδα, Ιορδανίδου, 
Καπετανόπουλος & Πορφύρη, 2007). Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 

συνδέονται με παράνομα κυκλώματα πορνείας. Επίσης, καταδεικνύουν κι ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεταναστριών στην Ελλάδα.  
 

Πολλές μετανάστριες αποφασίζουν ελεύθερα και ανεξάρτητα να εγκατασταθούν 
στην Ελλάδα προκειμένου να αρχίσουν μία καινούρια ζωή. Ωστόσο κατά την 
άφιξή τους στη χώρα θεωρούν ότι η εύρεση ενός Έλληνα συντρόφου θα τους 

εξασφάλισει καλύτερη ζωή. Έτσι το προφίλ της ανεξάρτητης γυναίκας που 
αυτόβουλα αποφασίζει να μεταναστεύσει μεταλλάσσεται σε μία εξαρτημένη 
γυναίκα από τον Έλληνα άνδρα, που δυνητικά θα την οδηγήσει σε μία πιο 
ευτυχισμένη ζωή στη χώρα φιλοξενίας (Σταθοπούλου, 2007). Συνεπώς, είναι 

δυνατό να σημειώνεται ψυχολογική εξάρτηση των μεταναστριών από συζύγους 
Έλληνες – Ευρωπαίους πολίτες. 
 

Συχνά στις περιπτώσεις μικτών γάμων παρατηρείται ρατσισμός των συζύγων ως 
προς τις μετανάστριες που εκφράζεται με τη χρήση βίας προς αυτές.  
 

Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και ενδοοικογενειακή βία στις 

μετανάστριες  

Το νομικό καθεστώς παραμονής των μεταναστριών αποτελεί μία από τις πιο 
ισχυρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα σε 

παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευάλωτη στην ενδοοικογενειακή 
βία. Στην Ελλάδα, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ως προς τα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο απαιτητική για τις 

μετανάστριες, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε σχέσεις εξάρτησης με το 
ανδρικό φύλο.    
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Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι πρόσφατα, δεν προέβλεπε ειδικές 
ρυθμίσεις που να αφορούν στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας με θύματα 

αλλοδαπές και στα πολλαπλά ειδικά ζητήματα που προκύπτουν, όπως το 
καθεστώς παραμονής τους στη χώρα, παρά το ότι υπήρχε επίσημη αναγνώριση 
από την πολιτεία του γεγονότος ότι οι μετανάστριες θύματα αποτελούν κοινωνική 

κατηγορία υψηλού κινδύνου (Μαράτου-Αλιπραντή, Βόνδα, Ιορδανίδου, 
Καπετανόπουλος, Πορφύρη, 2007).  
 

Έτσι, λοιπόν, είχε παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες που έρχονταν στην Ελλάδα με τη 
διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ήταν άμεσα εξαρτώμενες από τους 
συζύγους τους, καθώς δεν είχαν προσωπική ασφάλιση υγείας και η άδεια 
παραμονής τους στη χώρα είχε διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας σε 
οικογένειες μεταναστών με εξαρτημένα μέλη. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε 
εντονότερα σε οικογένειες μεταναστών με μουσουλμανικό θρήσκευμα όπου η 

προσκόλληση και η αναπαραγωγή των άνισων σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων 
οδηγεί στην άσκηση βίας εναντίων των γυναικών.  
 

Με την ψήφιση του Νόμου 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια», ρυθμίζονται καίρια ζητήματα 
που αφορούν στις μετανάστριες και έχουν σαν στόχο την αρωγή των 

μεταναστριών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Βάσει των ρυθμίσεων του Νόμου 
3386/2005, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατοικούν μόνιμα πάνω από δύο χρόνια 
στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν την 

είσοδο και τη διαμονή των μελών της οικογένειάς τους. Η διάταξη του άρθρου 60 
του Νόμου 3386/2005 προβλέπει μία νέα ρύθμιση: την «Αυτοτελή άδεια διαμονής 
μελών οικογένειας» με στόχο τη ρύθμιση του ζητήματος της ενδοοικογενειακής 

βίας στις μετανάστριες θύματα. Η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει ότι τα πρόσωπα 
που έχουν γίνει δεκτά γα λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να 
αποκτήσουν αυτόνομη άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 

ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις μετανάστριες που εξαρτώνται απόλυτα από το 
σύντροφό τους δίνοντάς τους την ικανότητα να λειτουργήσουν ανεξάρτητα.  
 

Επίσης, οι μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν 
νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα και βρίσκονται σε διαδικασία αίτησης 
ασύλου μέσω αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ενδοοικογενειακή βία που 

έχουν δεχτεί, δικαιούνται χορήγηση ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής στην 
Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας ενός έτους.  
 

Ωστόσο, λόγω των πολλαπλών δυσκολιών της νομιμοποιητικής διαδικασίας των 
αλλοδαπών στην Ελλάδα, στην πράξη δεν είναι εύκολο να εργαστεί κανείς με 
θύματα ενδοοικογενειακής  βίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υψηλού 
κινδύνου βάσει του καθεστώτος παραμονής τους στη χώρα. Συνεπώς, όταν 

πρόκειται για την αρωγή των αλλοδαπών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας θα 
πρέπει πρωτίστως να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
που προκύπτουν από τη χώρα προέλευσης τους και τη διαδικασία ένταξής τους 

(Σκλάβου, 2008). 
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Προτεινόμενες Ασκήσεις – Κεφάλαιο ΙΙΙ 

Οι ασκήσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην αρχή είτε 

στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

Στερεότυπα 
30’ άσκηση σε ζευγάρια  
 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 

ζευγάρια. Στόχος είναι στα 

ζευγάρια που θα δημιουργηθούν 

τα άτομα να μην γνωρίζονται 

προηγουμένως. 

Στην συνέχεια τα ζευγάρια 

καλούνται να μιλήσουν μεταξύ 

τους / να γνωριστούν λέγοντας 

«γνωρίζω για εσένα ότι…», 

«φαντάζομαι για εσένα ότι...» 

κ.λπ. 

Το κάθε άτομο του ζευγαριού 

στην συνέχεια μιλά για τον εαυτό 

του προκειμένου να επιβεβαιώσει 

ή όχι αυτά που άσκουσε και τα 

οποία εάν επιθυμεί μπορεί να 

συμπληρώσει.  

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να 

παρατηρήσουν ενδεχόμενες 

προβολές, προκαταλήψεις και 

στερεότυπα και αν αυξήσουν την 

προσωπική τους επίγνωση.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

συζήτησε σε ανοιχτό κύκλο. 

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Καρέκλες σε κύκλο 
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Άσκηση/Διάρκεια Διαδικασία Εξοπλισμός 

πίνακα παρουσιάσεων. 

 

Μετανάστευση: 

διερευνώντας προσωπικές & 

συλλογικές αξίες 

60’ ομαδική συζήτηση 

Οι συμμετέχοντες απαντούν 

ατομικά στις παρακάτω 

ερωτήσεις (καταγράφουν τις 

απαντήσεις τους σε χαρτί): 

-τι πιστεύετε για το χρήμα και 

την εκπαίδευση 

- πράγματα για τα οποία 

ντρέπομαι/ είμαι περήφανος  

- τι σημαίνει οικογένεια για εμένα 

Στη συνέχεια της ζητείτε να 

σκεφτούν την οικογένεια 

καταγωγής τους και να επιλέξουν 

ένα πρόσωπο από την γενιά των 

παππούδων τους με το οποίο 

αισθάνονται πιο οικεία. Απαντούν 

εκ μέρους του στις ίδιες 

ερωτήσεις. 

Αφού δώσουν γραπτές 

απαντήσεις χωρίζονται σε 

ζευγάρια προκειμένου να 

μοιραστούν την εμπειρία τους.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

συζήτησε σε τετράδες. Οι 

συμμετέχοντες συζητούν τα 

ακόλουθα, Πώς αυτή η άσκηση 

μπορεί να βοηθήσει στην 

εργασία με μετανάστες;, Σχετικά 

με ποια θέματα πρέπει να είναι 

ενήμερος ο σύμβουλος;, Πώς 

μπορεί α προσεγγίσει πιο 

αποδοτικά ένα πρόσωπο από 

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο; 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

συζήτησε σε ανοιχτό κύκλο. 

Ένας συντονιστής καθοδηγεί τη 

συζήτηση. Ο δεύτερος 

συντονιστής σημειώνει στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

 

Flipchart 

Μαρκαδόροι 

Χαρτιά και στυλό 

Καρέκλες σε κύκλο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μετανάστευση στην Ελλάδα: ορισμοί και νομικές προβλέψεις  

 

Οι όροι μετανάστης και μετανάστευση προσδιορίζουν μία ευρύτερη διαδικασία 
μετακίνησης ατόμων και πληθυσμών και δεν υποδηλώνουν το νομικό καθεστώς 
στο οποίο υπόκεινται τα συγκεκριμένα άτομα στη χώρα φιλοξενίας. Σύμφωνα με 

τον ορισμό του ΟΗΕ «διεθνής μετανάστης» είναι το άτομο που εγκαταλείπει τη 
χώρα του για να εγκατασταθεί σε μία νέα χώρα για τουλάχιστον ένα χρόνο». 
Σύμφωνα με την Ε.Ε. ως μετανάστες ορίζονται οι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που 

έχουν εισέλθει νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με 
σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση προσωρινής ή μόνιμης εργασίας.  
 

Οι βασικές κατηγοριοποιήσεις των μεταναστών είναι οι ακόλουθες (Castles, 2000): 
 

 προσωρινοί οικονομικοί μετανάστες 
 
Μεταναστεύουν για περιορισμένη χρονική περίοδο για να εργαστούν, να 
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και να αποστείλουν χρήματα στην 

πατρίδα τους. 
 

 ανεπίσημοι ή μη εγγεγραμμένοι μετανάστες 
 
Μετακινούνται σε μία χώρα συνήθως για αναζήτηση εργασίας αλλά δεν έχουν τα 

απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη απασχόληση και διαμονή τους. 
 

 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες μετανάστες 
 
Ανώτεροι υπάλληλοι, στελέχη, τεχνικοί κ.λπ. οι οποίοι μετακινούνται στις 
εσωτερικές αγορές εργασίας των πολυεθνικών εταιρειών και των διεθνών 

οργανισμών ή επιδιώκουν την απασχόλησή τους στις διεθνείς αγορές.  
 

 εξαναγκαστική μετανάστευση  
 
Περιλαμβάνει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο καθώς και τα άτομα που 

έχουν εξαναγκαστεί να μετακινηθούν λόγω εξωτερικών παραγόντων 
(περιβαλλοντικές καταστροφές, πόλεμοι κ.λπ.)  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 (Φ.Ε.Κ.. 

201 Α΄26-9-1959) ως πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο που βρίσκεται εκτός της 
χώρας, της οποίας έχει την υπηκοότητα, δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να απολαύσει 
της προστασίας της χώρας αυτής λόγω «δικαιολογημένου φόβου δίωξης» για 

λόγους «φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών 
πεποιθήσεων».  
 

Ένας αλλοδαπός προκειμένου να αναγνωριστεί από τις ελληνικές αρχές ως 
πολιτικός πρόσφυγας υποβάλλει αίτημα ασύλου εγγράφως ή και προφορικά εντός 
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της ερλληνικής επικράτειας ή και στα σημεία εισόδου της, το οποίο εν συνεχεία 
προωθείται στις αρμόδιες αρχές. 

 
Κατά τη διαδικασία ασύλου, δηλαδή της αναγνώρισης ενός αλλοδαπού ως 
πολιτικού πρόσφυγα,  διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών 

(Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 2008): 
 

 αιτούντες άσυλο: χορήγηση δελτίου αιτήσαντα ασύλου διάρκειας 

έξι μηνών 
 αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες: χορήγηση ειδικού δελτίου 

ταυτότητας διάρκειας πέντε ετών 
 διαμένοντες προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους: 

χορήγηση ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής διάρκειας ενός έτους 
 

 μετανάστες οικογενειακής επανένωσης  
 
Εξαρτημένα μέλη της οικογένειας -γυναίκες και παιδιά- που μεταναστεύουν 

ακολουθώντας τους συζύγους τους ή την οικογένειά τους αντίστοιχα.  
 
Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών στην Ελλάδα ορίζεται βάσει των λόγων 

μετανάστευσης και της χώρας προέλευσής τους. Ωστόσο, συχνά προκύπτουν 
ασάφειες ως προς τις νομιμοποιήσεις των μεταναστών, οι οποίες με τη σειρά τους 
οδηγούν σε αναντιστοιχίες ως προς την πραγματική ιδιότητα του πολιτικού 

πρόσφυγα, του αιτούντος ασύλου, του οικονομικού μετανάστη κ.λπ.  
 







Exchange House 
National Travellers Service 
Great Strand Street 61
Dublin 1, Ireland
www.exchangehouse.ie 
info@www.exchangehouse.ie

VE

REIN MULTIKULTU
R

E
LL

Verein Multikulturell
Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock
6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc 
office@migration.cc

IEIE – International Education
Information Exchange
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart, Germany
www.ieie.de, info@ieie.de 

Prolepsis
Institute of Preventive Medicine 
Environmental & Occupational Health
7 Fragoklisias Street, 151 25, Marousi
Athens Greece
www.prolepsis.gr , info@prolepsis.gr 

ANUP
INTERNATIONAL

ANUP- International
Bd. Nicolae Titulescu, nr. 
163, sector 1, Bucuresti , cod 
011137, Romania
www.updalles.ro
ileanaboeru@yahoo.com




