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Ενδοοικογενειακή Βία - Εισαγωγή 
 
Η βία εντός οικογενειακού πλαισίου αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα 
παγκοσµίως. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν τα κυρίως θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας ενώ συνήθως οι θύτες παραµένουν ατιµώρητοι.  
 
Η έκταση του φαινοµένου είναι πολύ µεγάλη. Αρκεί να αναφερθεί πως στην Γερµανία 
µία στις τέσσερις γυναίκες έχει υπάρξει θύµα ενδοοικογενειακής βίας τουλάχιστον µία 
φορά στην ζωή της. Επίσης εκτιµήσεις του φαινοµένου δείχνουν πως περισσότερες 
γυναίκες παγκοσµίως πεθαίνουν λόγω ενδοοικογενειακής βίας παρά λόγω εµπόλεµης 
βίας.  
 
Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
είναι αποτέλεσµα των δοµικών σχέσεων δύναµης τόσο στις σχέσεις µεταξύ συντρόφων 
/ συζύγων όσο και στις σχέσεις µεταξύ των µελών µίας οικογένειας.   
 
Επίσης, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τροχοπέδη της ευρύτερης κοινωνικής 
ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις που επιφέρει στις γυναίκες θύµατα αφορούν τόσο στην 
σωµατική όσο και στην ψυχολογική υγεία των γυναικών θυµάτων, γεγονός που σε 
πολλές περιπτώσεις αναστέλλει την ικανότητά τους να αποτελέσουν ισχυρά µέλη µίας 
κοινωνίας πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα τους και µάχονται γι’ αυτά.  
 
Εκπαιδευτικά εργαλεία  
 
Το σύνολο των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών εργαλείων έχει ως στόχο τον 
εµπλουτισµό της εργασίας των κοινωνικών λειτουργών και αφορούν σε οµαδική 
εργασία µε όλα τα µέλη της οικογένειας ή µε κάποια από αυτά:  
 

• Εργαλεία για οµαδική εργασία µε όλη την οικογένεια (γυναίκα, σύζυγο, παιδιά και 
άλλα µέλη οικογενειών-κατά περίπτωση-) 

• Εργαλεία για εργασία µε γυναίκες και παιδιά (ως θύµατα ενδοοικογενειακής βίας) 
• Εργαλεία για εργασία µε άνδρες (ως δράστες) 
• Εργαλεία εργασίας προκειµένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε κοινωνικά 

αποκλεισµένες οικογένειες  
• Εργαλεία για εργασία στο εσωτερικό µίας κοινότητας µέσω ειδικών 

προγραµµάτων (out-reach projects) και ενηµερωτικού υλικού 
 
Και τα πέντε εργαλεία υπάγονται στο πρόγραµµα «SUNIA GEEL» και περιέχουν 
εισαγωγικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την εργασία των κοινωνικών 
λειτουργών µε τις τέσσερις οµάδες - στόχους που αναφέρονται παραπάνω.  
 
Ως προς την εφαρµογή τους παρέχεται στους κοινωνικούς λειτουργούς ειδικό εργαλείο 
παρατήρησης και ερωτηµατολόγιο  αξιολόγησης της εργασίας τους.  
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Στόχοι των εκπαιδευτικών εργαλείων 
 
Τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση, την 
αυτογνωσία και την αποδοχή της παρουσίας ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. 
Τα εργαλεία εφαρµόζονται σε οικογένειες µε στόχο την καλλιέργεια εσωτερικών 
µηχανισµών για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Οι συγκεκριµένοι µηχανισµοί 
βασίζονται στην κατανόηση των αιτιών του προβλήµατος και του τρόπου ανάπτυξης και 
λειτουργίας του εντός του οικογενειακού πλαισίου.  
  
Στόχος των εκπαιδευτικών εργαλείων είναι να βοηθήσουν τα µέλη της οικογένειας να 
κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραµατίζουν στις σχέσεις εξουσίας εντός της οικογένειας 
και ως εκ τούτου τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλουν στην αναπαραγωγή και την 
διατήρηση των σχέσεων αυτών. Εν συνεχεία τα συγκεκριµένα εργαλεία παρέχουν στα 
µέλη της οικογένειας τρόπους αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  
 
Σε κάποιες ασκήσεις ζητείται από τους συµµετέχοντες να γράψουν σχετικές ιστορίες. Οι 
γραπτές ασκήσεις µπορούν να αντικατασταθούν από αφηγήσεις στις οποίες ο 
συντονιστής µπορεί να κρατάει σηµειώσεις σε πίνακα (flipchart). Η συγκεκριµένη 
µέθοδος συνίσταται σε περιπτώσεις εργασίας µε συµµετέχοντες που έχουν χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο ή δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα της χώρας φιλοξενίας –
µετανάστες, µειονοτικές οµάδες.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εργαλεία απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς. ∆εν προορίζονται 
για χρήση σε ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και για εργασία µε άτοµα που παρουσιάζουν 
ψυχικές διαταραχές λόγω τραύµατος. Τέλος, δεν αφορούν σε συµβουλευτική ζευγαριού 
µεταξύ θύµατος και θύτη.   
 
Τα εργαλεία έχουν ως στόχο να εµπλουτίσουν την εργασία των κοινωνικών  λειτουργών 
µε τις οικογένειες µεταναστών και µειονοτικών πληθυσµών στο πλαίσιο εργασίας τους 
σε υποστηρικτικές δοµές αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.  
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Απαιτούµενος εξοπλισµός 
 
Πίνακας (flipchart) 
Μαρκαδόροι για χρήση σε πίνακα (flipchart) 
Χαρτιά 
Μολύβια, στυλό 
Καρφίτσες 
Ετικέτες για καταγραφή ονοµάτων 
Παιχνίδια 
Φόρµες αξιολόγησης 
Υλικό για παρουσιάσεις (κάµερα, προτζέκτορας κ.λπ.) 
 
 
∆ιάρκεια 
 
Κάθε συνεδρία µε όλα ή µεµονωµένα µέλη της οικογένειας έχει διάρκεια 45΄- 60΄λεπτά. 
Σε κάποιες περιπτώσεις η διάρκεια ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη, 90΄ λεπτά. 
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Εργαλείο εργασίας µε γυναίκες και παιδιά 
 
Άσκηση 1: Η βία στην οικογένειά µας 
 
Αυτή η άσκηση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις γυναίκες - µητέρες και τα παιδιά τους. 
Σε αυτή την άσκηση, οι µητέρες και τα παιδιά αναφέρουν πότε διαδραµατίζονται 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι τους.   
 
Προετοιµασία: 
 
Οι γυναίκες και τα παιδιά τους καλούνται να σκεφθούν τις δικές τους εµπειρίες ως προς 
την ενδοοικογενειακή βία στις διάφορες φάσεις της καθηµερινής τους ζωής. Π.χ. ποια 
στιγµή κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας συµβαίνουν συχνότερα επεισόδια 
ενδοοικογενειακής βίας;   
 
Υλικό: 
 

- Χαρτιά και πίνακας (flipchart) 
 

- Στον πίνακα αναγράφονται τα ακόλουθα:  
 
Νωρίς το πρωί – πριν τις 6 πµ 
Πρωινό ξύπνηµα – 6 - 8 πµ 
Την ώρα που φεύγω από το σπίτι –  8 - 9 πµ 
Η πρώτη εργασιακή φάση της ηµέρας (µπορεί να είναι οικιακή εργασία) – 9 – 12 
πµ 
Μεσηµεριανό φαγητό 
Νωρίς το απόγευµα – 2- 4 µµ 
Αργά το απόγευµα – Επιστροφή από την δουλειά – 4 - 6 µµ 
Νωρίς το βράδυ – Ώρα δείπνου – 6 - 8 µµ 
Αργότερα το βράδυ – 8 -10 µµ 
Νωρίς τη νύχτα – 10 -11 µµ 
Ώρα ύπνου – µετά τις 11 µµ 
Νύχτα – από τα µεσάνυχτα έως νωρίς το πρωί 
 
Οι συγκεκριµένες πληροφορίες γράφονται στην µέση του πίνακα, έτσι ώστε να 
υπάρχει ελεύθερος χώρος δεξιά και αριστερά.  

 
 
Εφαρµογή: 
 

- Η συγκεκριµένη άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε ατοµικές όσο και 
σε οµαδικές συνεδρίες. Ως προς τις οµαδικές συνεδρίες ο µέγιστος αριθµός των 
συµµετεχόντων είναι 4 γυναίκες µαζί µε τα παιδιά τους.  
 

 
∆ιάρκεια: 
 

- Ατοµικές συνεδρίες: µέχρι 60΄(συµπεριλαµβάνεται συζήτηση µε τον/ην 
κοινωνικό/ή λειτουργό) 

- Οµαδικές συνεδρίες: µέχρι 90΄(συµπεριλαµβάνεται συζήτηση µε τον/ην 
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κοινωνικό/ή λειτουργό)  
 

 
Άσκηση: 
 
Οι συµµετέχοντες καλούνται να σκεφθούν την ενδοοικογενειακή βία στην προσωπική 
τους ζωή κατά την διάρκεια της µίας ηµέρας.  
 
Οι γυναίκες και τα παιδιά καταγράφουν τα περιστατικά ανά ώρα της ηµέρας σε 
ξεχωριστά χαρτιά / κάρτες. Μόλις ολοκληρώσουν ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός 
τοποθετούν τα χαρτιά/ κάρτες στον πίνακα δίπλα στις αντίστοιχες ώρες της ηµέρας.  
 
Στην συνέχεια ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός ζητάει από τους συµµετέχοντες να 
διηγηθούν τα περιστατικά αυτά.   
 
Συνήθως οι γυναίκες αναφέρουν ψυχολογική βία και φόβο κατά τις πρωινές ώρες, 
λιγότερη βία τις µεσηµεριανές ώρες και χτυπήµατα τις απογευµατινές και βραδινές 
ώρες.   
 
Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός κάνει ερωτήσεις στις γυναίκες και στα παιδιά σχετικά µε 
την κατάσταση του θύτη: 
 

- Επέστρεψε από τη δουλειά µε άσχηµη διάθεση; 
- Ήταν µεθυσµένος; 
- Ήρθε κατευθείαν στο σπίτι ή πρώτα πέρασε από κάποιο µπαρ; 
- Είχε κάποιο καβγά προηγουµένως; 

 
- Έκανε παράπονα γιατί δεν είχατε ολοκληρώσει µία οικιακή εργασία που σας είχε 

αναθέσει; 
- Περίµενε σερβιρισµένο φαγητό µόλις µπήκε στο σπίτι; 
- Γύρισε στο σπίτι µόνος του ή µαζί µε φίλους; 
- Επιθυµούσε σεξουαλική επαφή αµέσως µόλις γύρισε στο σπίτι; 

 
Επίσης, οι γυναίκες και τα παιδιά ερωτώνται: 
 

- Τι συµβαίνει όταν επιστρέφει στο σπίτι και δεν είναι κανείς εκεί; Μετατοπίζει τα 
έπιπλα;   
 

Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της άσκησης ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εµπειρίες των παιδιών. Τα παιδιά είναι οι µόνοι 
«µάρτυρες» των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα 
πρέπει να έχει προηγούµενη εµπειρία µε παιδιά προκειµένου να πραγµατοποιήσει την 
συγκεκριµένη άσκηση. Αν τα παιδιά είναι απλώς µάρτυρες θα µπορούσαν να 
ερωτηθούν σχετικά µε το πώς ένιωσαν όταν ο πατέρας τους χτύπησε την µητέρα τους. 
Ήθελαν να βοηθήσουν την µητέρα τους; Προσπάθησαν να ηρεµήσουν τον πατέρα τους; 
κ.λπ. 
 
Τα παιδιά θα µπορούσαν επίσης να ερωτηθούν πως αντέδρασαν ή πως θα µπορούσαν 
να αντιδράσουν άλλα µέλη της οικογένειας εάν γνώριζαν την κατάσταση.  
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Άσκηση2: Μεταξύ µαρτύρων και θυµάτων 
 
Η συγκεκριµένη άσκηση έχει σχεδιαστεί για µικρότερα παιδιά, 4 – 12 ετών, τα οποία 
είναι µάρτυρες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.  
 
Ανάλογα µε την κατάσταση εντός της οικογένειας, ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός µπορεί 
να επιλέξει να δουλέψει ξεχωριστά µε κορίτσια ή αγόρια. Η διαφοροποίηση µεταξύ 
κοριτσιών και αγοριών ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου τα αγόρια είναι τα ίδια θύµατα 
ή όταν τα κορίτσια αναφέρουν φόβο για τα αγόρια και τους µεγαλύτερους άνδρες λόγω 
του ότι ο θύτης στην οικογένεια είναι άνδρας. Συχνά οι ανήλικοι άνδρες θύτες (συνήθως 
οι σύζυγοι) προσπαθούν να επηρεάσουν τα αρσενικά µέλη της οικογένειας (τους γιους) 
προκειµένου να δεχτούν την ενδοοικογενειακή βία σαν κάτι «φυσιολογικό» στις σχέσεις 
µε τα γυναικείο φύλο. Αυτό συνήθως συναντάται σε παραδοσιακές, συντηρητικές 
οικογένειες όπως αυτές των µεταναστών τουρκικής ή/και αραβικής καταγωγής.  
 
Προετοιµασία: 
 
Στην συγκεκριµένη άσκηση θα δοθούν στα παιδιά µαρκαδόροι, µολύβια και χαρτιά 
ζωγραφικής.  
 
 
Υλικό: 
 

- Χαρτί ζωγραφικής 
- Μολύβια, πολύχρωµοι µαρκαδόροι 

 
 
Εφαρµογή: 
 

- Η συγκεκριµένη άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε ατοµικές όσο και 
σε οµαδικές συνεδρίες. Ως προς τις οµαδικές συνεδρίες ο µέγιστος αριθµός των 
συµµετεχόντων είναι 6 παιδιά. 

- Ανάλογα µε τησχέσηανάµεσα στα παιδιάκαι τις µητέρες τους, αυτή η άσκηση θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τα παιδιάή θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν και οιµητέρες τους. Στην περίπτωση όπου θα λάβουν µέρος οι 
µητέρες θα κληθούν να ζωγραφίσουν µία εικόνα οµοίως µε τα παιδιά τους. 

 
∆ιάρκεια: 
 

- Ατοµικές συνεδρίες: µέχρι 45΄(συµπεριλαµβάνεται συζήτηση µε τον/ην 
κοινωνικό/ή λειτουργό) 

- Οµαδικές συνεδρίες: µέχρι 75΄(συµπεριλαµβάνεται συζήτηση µε τον/ην 
κοινωνικό/ή λειτουργό)  

 
Άσκηση: 
 
Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν µία εικόνα σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία.   
 
Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν µπορούν να κάνουν αυτόµατη σύνδεση µε το θέµα, 
ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός τα παρακινεί να ζωγραφίσουν κάτι που να περιγράφει πώς 
είναι όταν η µαµά και ο µπαµπάς τσακώνονται, διαφωνούν κ.λπ. 
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Μόλις τα παιδιά αρχίζουν να ζωγραφίζουν ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός κινείται στον 
χώρο και παρατηρεί εάν ζωγραφίζουν τον εαυτό τους σαν παρατηρητή, µάρτυρα 
ενδοοικογενειακής βίας ή σαν θύµα ενδοοικογενειακής.  
 
Σηµείωση: Συχνά τα παιδιά «ξεχνούν τον εαυτό τους» την ώρα που ζωγραφίζουν κι 
είναι δηµιουργικά. Παρόλα αυτά ενδέχεται κάποια από τα παιδιά µόλις τελειώσουν τις 
ζωγραφιές να ξεσπάσουν σε κλάµατα καθώς έστω και υποσυνείδητα θα έχουν 
αναγνωρίσει τι ζωγράφισαν. Επίσης ενδέχεται να νιώσουν άσχηµα που φανέρωσαν την 
κατάσταση σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, εκτός οικογενείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο/η 
κοινωνικός/ή λειτουργός θα πρέπει να δώσει χρόνο στο παιδί να ηρεµήσει, να του 
προσφέρει κάποιο αναψυκτικό ή χυµό και να το διαβεβαιώσει πως ο/η ίδιος/α είναι φίλοι 
δικοί του και της µαµάς του.   
 
Ο κοινωνικός λειτουργός θα ζητήσει από παιδιά να µιλήσουν για την ζωγραφιά τους: 
 

- Πότε συνέβη; 
- Πώς συνέβη; Η βία ήταν προβλεπόµενη ή  ο θύτης χτύπησε το θύµα 

απρόβλεπτα; 
- Είναι το θύµα πάντα το ίδιο πρόσωπο της οικογένειας; 
- Πώς αντιδρούν τα άλλα µέλη της οικογένειας; 

 
Τα παιδιά, επίσης, θα ρωτηθούν: 
 

- Αγαπάς τον µπαµπά σου παρά το γεγονός πως χτυπάει την µαµά; 
- Πιστεύεις πως ο µπαµπάς χρειάζεται βοήθεια ή πιστεύεις πως είναι φυσιολογικό 

να χτυπάει άλλους ανθρώπους και να είναι βίαιος; 
 

Τα παιδιά (και οι µητέρες σε περίπτωση που συµµετέχουν) θα ερωτηθούν: 
 

- Τι συµβαίνει όταν ο µπαµπάς γυρίζει στο σπίτι και δεν είναι κανείς εκεί;  
 

Σηµείωση: Κατά τη διάρκειααυτής της άσκησης ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός θα πρέπει 
να δώσει ιδιαίτερηπροσοχήστην εµπειρίατωνπαιδιών. Είναισηµαντικό να γνωρίζει αντα 
παιδιά είναι «µόνο» µάρτυρες ενδοοικογενειακής βίαςή και θύµατα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η συγκεκριµένη άσκηση θα πρέπει να γίνεται µόνο από πολύ έµπειρο 
κοινωνικό λειτουργό ή ακόµα καλύτερα από ψυχολόγο.  
 
Η συγκεκριµένη άσκηση θα προσφέρει περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση 
στην οικογένεια.   
 
Ανάλογα µε την κατάσταση και την αντίδραση του παιδιού, είναι απαραίτητη η 
συνεργασία ενός παιδοψυχολόγου µε τον/ην κοινωνικό/ή λειτουργό.   
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