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WS 1 – Έκθεση της Ελλάδας

Πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των παιδιών, των εφήβων και
των γυναικών. Προστασία θυµάτων και οµάδων υψηλού κινδύνου.
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Εισαγωγή
Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο, υπάρχει έντονη δηµόσια ευαισθητοποίηση σχετικά µε την
ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα -95% του γενικού πληθυσµού γνωρίζει για την
ενδοοικογενειακή βία (Ευρωβαρόµετρο, 2010). Επίσης καταγράφεται αύξηση της
πληροφόρησης ως προς το συγκεκριµένο θέµα, που προέρχεται από το φιλικό και ευρύτερα
κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας δεν απευθύνονται συχνά
στις κοινωνικές υπηρεσίες (Κ.Ε.Θ.Ι., 2003), γεγονός που αποδεικνύει ότι στην ελληνική
κοινωνία η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ισχυρό κοινωνικό ταµπού, µε βαθιές ρίζες στην
ελληνική παραδοσιακή, πατριαρχική δοµή (Κ.Ε.Θ.Ι., 2003).
Από κοινωνικοπολιτική και ιστορική άποψη, η ενδοοικογενειακή βία τέθηκε ως ζήτηµα στην
Ελλάδα µετά την πολιτική αλλαγή του 1975, δηλαδή αµέσως µετά την πτώση της δικτατορίας.
Την εποχή εκείνη, σχηµατίστηκαν ανεξάρτητα γυναικεία κινήµατα µε φεµινιστικές αντιλήψεις
(Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Το Σύνταγµα του 1975 καθιέρωσε ίσα δικαιώµατα για τις γυναίκες και τους άντρες στην
Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε στην τροποποίηση του ελληνικού οικογενειακού δικαίου (Greek
Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002). Ο αναθεωρηµένος νόµος
κατήργησε την πατριαρχική οικογένεια και το παραδοσιακό «θεσµό» της προίκας (Greek
Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002). Επιπρόσθετα, ορίστηκαν
ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και στους δυο συζύγους σε όλες τις πτυχές της οικογενειακής
ζωής (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
Από τότε, πολλά από τα αιτήµατα του γυναικείου κινήµατος επετεύχθησαν. Επίσης, άρχισαν
να αλλάζουν οι πολιτισµικές αξίες ως προς τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία,
ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα. Παρά ταύτα, η ενδοοικογενειακή βία, αποκαλούµενη και ως
«κρυφή βία», ήταν και παραµένει µια σιωπηρή πτυχή στην καθηµερινή ζωή πολλών γυναικών
(Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Η αξιολόγηση του φαινοµένου οικογενειακής βίας στην Ελλάδα αποδεικνύεται ένα σύνθετο
έργο. Η κύρια δυσκολία αφορά στη συλλογή στοιχείων σχετικά µε το θέµα, καθώς δεν
υπάρχει συνέπεια στη συλλογή δεδοµένων από τους φορείς που χειρίζονται το ζήτηµα.
Εκτός αυτού, η ενδοοικογενειακή βία εναντίων των γυναικών στην Ελλάδα αποτελεί ακόµα
ένα κοινωνικό ταµπού, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του κοινωνικού ρόλου των Ελληνίδων.
Εποµένως, η ενδοοικογενειακή βία δεν αναφέρεται συχνά, δεδοµένου ότι στην ελληνική
κοινωνία οι κοινωνικές δοµές και αξίες υποστηρίζουν το ρόλο του άνδρα ως «ηγέτη» της
οικογένειας, µε δύναµη, η οποία δεν µπορεί να αµφισβητηθεί (Chatzifotiou & Dobash, 2001,
σελ. 1024-1051). Παρότι οι Έλληνες θεωρούνται αυταρχικοί, δεν αντιµετωπίζονται ως βίαιοι
από τις συζύγους τους. Οι Ελληνίδες, ως σύζυγοι, είναι αρκετά ανεκτικές και δεν
καταγγέλλουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος τους (Σπινέλλη, 1997).
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Παράλληλα, οι κοινωνικές και νοµικές υπηρεσίες ανέκαθεν απέφευγαν εµπλοκή στο ζήτηµα
της ενδοοικογενειακής βίας καθώς την αντιλαµβάνονται ως προσωπικό θέµα του καθενός.
Μάλιστα, έχει υποστηριχτεί ότι µε τη στάση αυτή έχουν συµβάλει στη συντήρηση των
παραδοσιακών οικογενειακών δοµών, όπως περιγράφηκαν παραπάνω (Chatzifotiou & Dobash,
2001, σελ. 1024-1051).
Επίσης, η ραγδαία αύξηση των µεταναστών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών, έχει επηρεάσει το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας, δεδοµένου ότι οι κοινωνικές
υπηρεσίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε τον αυξανόµενο αριθµό µεταναστριών θυµάτων.
Το νοµικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα καθώς
και οι µορφές παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας στην
Ελλάδα περιγράφονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης.
1. Νοµικό Πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Νοµικό πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Το 1986, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας έθεσε, για πρώτη φορά, το ζήτηµα της
ενδοοικογενειακής βίας υπό συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο. Συγκεκριµένα αιτήθηκε τη
σύσταση µιας οµάδας γυναικών επιστηµόνων προκειµένου να εργαστεί στην αναθεώρηση των
τρόπων και των τεχνικών προσέγγισης του ζητήµατος από µια γυναικεία σκοπιά, καθώς επίσης
και να προτείνει νέες «µεθόδους» επίσηµης παρέµβασης για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
(Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Έτσι, το 1993 δηµιουργείται Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών
τους, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αθηναίων (Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης
∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.). Μερικά έτη αργότερα, το 1998, ιδρύεται, στην Αθήνα, το Κέντρο
Κακοποιηµένων Γυναικών από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας (Kέντρο Ενηµέρωσης και
Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Η ευαισθητοποίηση του ελληνικού κράτους ως προς το ζήτηµα της ενδοοικογενειακής βίας, µε
πολλαπλές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας συνεχίστηκε. Το 1999
διαµορφώνεται διυπουργική οµάδα εργασίας, προκειµένου να διαµορφωθεί και να τεθεί σε
ισχύ η απαγόρευση της βίας κατά των γυναικών. Η συγκεκριµένη οµάδα εργασίας λειτούργησε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υγείας.
Εκπρόσωποι του Ερευνητικού Κέντρου για Θέµατα Ισότητας καθώς επίσης και επαγγελµατίες
από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και το κίνηµα των γυναικών συµµετείχαν στη συγκεκριµένη
οµάδα εργασίας (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
Στην Ελλάδα, έως το 2006, δεν υπήρχε στον ποινικό κώδικα ακριβής όρος της
ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδοοικογενειακή βία ενσωµατωνόταν στα εγκλήµατα βίας κατά
ενός προσώπου (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
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Επιπλέον, ενώ η ενδοοικογενειακή βία ήταν αρκετά διαδεδοµένη στην Ελλάδα ως κοινωνικό
πρόβληµα, δεν υπήρχε αντίστοιχη νοµοθεσία για την υποστήριξη των γυναικών θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture,
2002). Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αναγνωρίζονταν ως παραβίαση της αρχής της
ισότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ελληνικού Συντάγµατος.
Γενικότερα η ενδοοικογενειακή βία εξεταζόταν συνήθως υπό τους ευρείς όρους του αστικού
και ποινικού δικαίου. Έτσι µπορούσαν να παρθούν νοµικά µέτρα ενάντια στην
ενδοοικογενειακή βία, εάν η γυναίκα-θύµα αποφάσιζε να απαγγείλει κατηγορία για σωµατική
βλάβη, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 308, 308A, 309, 310 του ελληνικού ποινικού κώδικα
(Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002). Ωστόσο, το
έγκληµα της σωµατικής βλάβης λόγω ενδοοικογενειακής βίας δεν µπορούσε να εκδιωχτεί
αυτεπαγγέλτως (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
Το νοµικό καθεστώς αλλάζει το καλοκαίρι του 2006 µετά την έγκριση ειδικού νόµου για την
ενδοοικογενειακή βία (Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.). Ο νόµος
περιλαµβάνει τον ορισµό της ενδοοικογενειακής βίας, διακρίνει την ενδοοικογενειακή βία ως
ιδιαίτερο έγκληµα και θέτει συγκεκριµένες ποινικές ρήτρες. Επιπλέον, προβλέπει την
αποχώρηση του βίαιου συζύγου από την οικογένεια και την αναγκαία ηθική και υλική
υποστήριξη του θύµατος από τις κοινωνικές δοµές, που έχουν δηµιουργηθεί για τον ιδιαίτερο
αυτό σκοπό (Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Η ενδοοικογενειακή βία ορίζεται ως έγκληµα εναντίον ενός µέλους της οικογένειας, σύµφωνα
µε τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του νόµου και τα άρθρα 299 και 311 του ποινικού κώδικα (νόµος
3500, άρθρο 1, 2006). Η οικογένεια ορίζεται ως η κοινότητα που αποτελείται από συζύγους,
γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, και τα
υιοθετηµένα παιδιά τους (νόµος 3500, άρθρο 1, 2006). Επιπλέον στον ορισµό της οικογένειας
ο ελληνικός νόµος περιλαµβάνει τα µέλη µε τέταρτο βαθµό συγγένειας καθώς επίσης και τα
δευτερεύοντα µέλη που διαβιώνουν µε την οικογένεια (νόµος 3500, άρθρο 1, 2006).
Τύποι/µορφές βίας
Ο όρος «βία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε φυσική, λεκτική και ψυχολογική ή συναισθηµατική
βία, εξαναγκασµό, και παραµέληση ανεξάρτητα από το εάν η χρήση της επαναλαµβάνεται ή
εµφανίζεται µόνο µια φορά (Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας-ΚΕΘΙ, 2003).
I.

Η φυσική βία παρουσιάζει διακυµάνσεις, από ένα χαστούκι έως µια σοβαρή σωµατική
βλάβη, που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε εκ προθέσεως ανθρωποκτονία. (Κέντρο
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας-ΚΕΘΙ, 2003). Με άλλα λόγια, ως φυσική βία ορίζεται η
οποιαδήποτε πιθανή δράση, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη φυσική ακεραιότητα, τη ζωή
και την υγεία ενός ατόµου, µε τη χρήση ορισµένων αντικειµένων, όπως µαχαίρια,
πέτρες και άλλα (Μπακογιώργος, 2006).
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II.

III.

IV.

V.

VI.

Η ψυχολογική βία κυµαίνεται από την ταπείνωση ως τη σοβαρή ψυχολογική ζηµία, που
µπορεί να αποβεί βλαπτική για την κοινωνικότητα του θύµατος (Κέντρο Ερευνών για
Θέµατα Ισότητας-ΚΕΘΙ, 2003).
Η λεκτική βία συσχετίζεται άµεσα µε την ψυχολογική βία και περιέχει ένα ευρύ φάσµα
συµπεριφορών όπως φωνές, προσβολή µε λεκτικές απειλές, λεκτική ταπείνωση καθώς
επίσης και τροµοκρατία του θύµατος (Μπακογιώργος, 2006).
Η κοινωνική βία στοχεύει στην ουσιαστική αποµόνωση του θύµατος, δηλ., ο δράστης
απαγορεύει στο θύµα να έχει οποιαδήποτε σχέση µε συγγενείς, φίλους, γνωστούς,
γείτονες ή το δικαίωµα επιλογής επαγγελµατικής ζωής και εργασίας (Μπακογιώργος,
2006).
Η οικονοµική βία έχει να κάνει µε την πλήρη οικονοµική εξάρτηση του θύµατος από το
θύτη, δηλ., το θύµα δεν έχει δικά του χρήµατα και οικονοµικούς πόρους
(Μπακογιώργος, 2006).
Η σεξουαλική βία είναι η πιο άγνωστη µορφή βίας, που εµφανίζεται στην κοινωνία· τα
θύµατα πολύ σπάνια µιλούν για το θέµα αυτό (Μπακογιώργος, 2006). Ο βιασµός, µέσα
ή έξω από το γάµο, και η αιµοµιξία είναι µορφές σεξουαλικής βίας που συνήθως
συνυπάρχουν (Μπακογιώργος, 2006).

Ο συζυγικός βιασµός δεν θεωρείται έγκληµα από τον ελληνικό ποινικό κώδικα. Το άρθρο 336
του ελληνικού ποινικού κώδικα απαγορεύει το βιασµό αναφέροντας:
«1. Οποιοσδήποτε που, µε τη φυσική βία ή την απειλή σοβαρού και άµεσου κινδύνου, αναγκάζει
τον άλλο σε συζυγική συνεύρεση ή στην ανοχή ή τη δράση µιας άσεµνης πράξης, τιµωρείται µε
φυλάκιση» (Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Στην Ελλάδα το πολιτισµικό πλαίσιο ως προς το γάµο και τις υποχρεώσεις των συζύγων
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Έτσι, η εκπλήρωση των σεξουαλικών επιθυµιών του συζύγου
θεωρείται υποχρέωση της συζύγου. Η άρνηση σεξουαλικής ικανοποίησης του συζύγου µπορεί
να θεωρηθεί ως αιτία διαζυγίου και έχει και κοινωνικό τίµηµα, δηλ., θεωρείται λάθος της
συζύγου, εάν ο άντρας της αναζητήσει άλλη σεξουαλική συντροφιά, δεδοµένου ότι εκείνη τον
απορρίπτει. Κατά συνέπεια στην Ελλάδα ο συζυγικός βιασµός παραµένει µια κρυφή µορφή
βίας ενάντια στις γυναίκες (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la
Torture, 2002).
Νόµιµα δικαιώµατα των θυµάτων
Το Σύνταγµα της Ελλάδας περιέχει τις ακόλουθες διατάξεις προστασίας της ισότητας των δύο
φύλων. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ελληνικού Συντάγµατος αναφέρεται στην ισότητα
Ελλήνων ανδρών και γυναικών, γνωστοποιώντας:
«Οι Έλληνες άνδρες και γυναίκες έχουν ίδια δικαιώµατα και ίσες υποχρεώσεις» (Greek Helsinki
Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
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Σύµφωνα µε το νόµο για την ενδοοικογενειακή βία, που ψηφίστηκε το 2006, τα θύµατα της
ενδοοικογενειακής βίας έχουν τα ακόλουθα νόµιµα δικαιώµατα:
Το θύµα µπορεί να κάνει καταγγελία κατά του δράστη (προφορικά ή εγγράφως) σε
οποιοδήποτε αστυνοµικό τµήµα και να ζητήσει:
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Την καταγραφή του περιστατικού κακοποίησης στο αρχείο του αστυνοµικού τµήµατος,
καθώς επίσης και να λάβει αντίγραφο.
Εάν το θύµα δεν επιθυµεί να κάνει επίσηµη καταγγελία κατά του δράστη, έχει το
δικαίωµα να ζητήσει από τον εισαγγελέα να εκδώσει γραπτή εντολή, στο πλησιέστερο
αστυνοµικό τµήµα, ζητώντας από τους αστυνοµικούς να κάνουν τις απαραίτητες
«συστάσεις» στο δράστη.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Μετά από την
ολοκλήρωση της εξέτασης το θύµα έχει το δικαίωµα να ζητήσει επίσηµο αντίγραφό
της.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να πάει σε ένα νοσοκοµείο και να ζητήσει να καταγραφεί το
βίαιο περιστατικό στα ιατρικά βιβλία του νοσοκοµείου και να λάβει αντίγραφο. Το
θύµα µπορεί, επίσης, να ζητήσει από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκοµείου άµεση
υποστήριξη καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε τα θεσµικά όργανα και τις
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να διατηρήσει και να εξασφαλίσει την ανωνυµία του κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της προκαταρκτικής έρευνας.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί σχετικά µε όλες τις, υπό εξέλιξη, νοµικές
διαδικασίες σε σχέση µε την περίπτωσή του, να συµµετέχει σε αυτές και να ακουστεί
στο δικαστήριο.
Το θύµα έχει δικαίωµα οικονοµικής αποζηµίωσης µέσω του προγράµµατος για την
αποζηµίωση θυµάτων.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί για οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή σχετικά µε το
νοµικό καθεστώς του δράστη, όπως π.χ. την απελευθέρωσή του από τη φυλακή.
Το θύµα έχει το δικαίωµα να λάβει δωρεάν νοµικές συµβουλές και αντιπροσώπευση
στο δικαστήριο.
Το θύµα µπορεί να κάνει αίτηση διαζυγίου, να ζητήσει την επιµέλεια των παιδιών και
να υποβάλει αίτηµα διατροφής στο δράστη.
Μόλις το θύµα καταγγείλει την πράξη κακοποίησης, ασκείται αυτεπάγγελτη δίωξη από
τις κρατικές ∆ικαστικές Αρχές.
Μόλις το θύµα καταγγείλει το δράστη εκδίδεται περιοριστική εντολή και ο δράστης
είναι υποχρεωµένος να φύγει από την οικογενειακή κατοικία.

Τύποι/µορφές τιµωρίας για τους δράστες
Βάσει του νόµου σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία που ψηφίστηκε το 2006, οι µορφές
τιµωρίας των δραστών είναι οι ακόλουθες:
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•
•
•

•

•
•

Εάν η δράση είναι πιθανό να προκαλέσει σωµατική βλάβη, εφαρµόζεται φυλάκιση
τουλάχιστον 2 ετών.
Εάν η δράση προκαλέσει σοβαρή σωµατική βλάβη ή θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του
θύµατος, τότε εφαρµόζεται καταδίκη έως και 10 έτη φυλάκισης.
Εάν η δράση προκαλέσει εκ προθέσεως σωµατική ή συναισθηµατική βλάβη,
προβλέπεται φυλάκιση από τον ελληνικό νόµο. Εάν το θύµα είναι κάτω των 18 ετών ή
εάν η δράση πραγµατοποιήθηκε υπό την παρουσία ανηλίκου, τότε εφαρµόζεται
καταδίκη 10 ετών.
Η τροµοκρατία, η απειλή, καθώς επίσης και ο εξαναγκασµός ενός µέλους της
οικογένειας να κάνει ή να µην κάνει κάτι αποτελεί πράξη βίας και τιµωρείται µε
φυλάκιση 6 µηνών.
Η προσβολή της σεξουαλικής αξιοπρέπειας µέσα στην οικογένεια διώκεται και
τιµωρείται µε φυλάκιση 2 ετών.
Σε περιπτώσεις πληµµεληµάτων ενδοοικογενειακής βίας, ο αρµόδιος εισαγγελέας για
την ποινική δίωξη είναι υποχρεωµένος να εξετάσει το ενδεχόµενο «διαµεσολάβησης».
Κατά τη διάρκεια της «διαµεσολάβησης» ο δράστης έχει την υποχρέωση να
παρακολουθήσει ειδικό συµβουλευτικό και θεραπευτικό πρόγραµµα, που οργανώνεται
και προσφέρεται από τις επίσηµες κρατικές υπηρεσίες, για όσο χρονικό διάστηµα
απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου «διαµεσολάβησης» ο δράστης είναι
υποχρεωµένος να µείνει µακριά από την οικογένεια καθώς επίσης και να αποφύγει την
επαφή µε οποιαδήποτε µέλη της οικογένειας.

Νοµικές ανεπάρκειες
Ο Νόµος του 2006 σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία ήταν πολύ µεγάλης σηµασίας,
δεδοµένου ότι το ζήτηµα της ενδοοικογενειακής βίας πλέον αντιµετωπίζεται µε ολοκληρωµένο
νοµικό τρόπο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις γενικές διατάξεις του Αστικού και Ποινικού ∆ικαίου.
Εντούτοις, υπάρχουν περαιτέρω νοµικές ανεπάρκειες.
Το βασικότερο πρόβληµα είναι η καθυστέρηση της εκδίκασης περιπτώσεων ενδοοικογενειακής
βίας. Συνήθως, η διαδικασία εκδίκασης µιας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας διαρκεί 3-5 έτη.
Εκτός από τις νοµικές ανεπάρκειες υπάρχουν περαιτέρω δυσλειτουργίες όσον αφορά στην
υποστήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας (Greek Helsinki Monitor & Organization
Mondiale Contre la Torture, 2002). Συνεπώς, ακόµα κι αν µια γυναίκα αποφασίσει να λάβει
νοµικά µέτρα ενάντια στο βίαιο σύζυγό της και να κάνει καταγγελία, οι υπηρεσίες
υποστήριξης, που µπορούν να παρέχουν καταφύγιο και ασφάλεια όχι µόνο σε αυτή αλλά και
στα παιδιά της κατά τη διάρκεια των ετών που θα διαρκέσει η εκδίκαση, είναι ανεπαρκείς
(Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
Χαρακτηριστικά, υπάρχουν µόνο δύο «καταφύγια» στην Αθήνα από το ΕΚΚΑ και όπως είναι
φυσικό δεν επαρκούν (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture,
2002).
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Νοµικές διατάξεις για τις µετανάστριες
Προς το παρόν δεν υπάρχουν ειδικές νοµικές διατάξεις για τα θύµατα που προέρχονται από
περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες. Έτσι, οι µειονότητες και οι µετανάστες υπόκεινται
στις ίδιες νοµικές διατάξεις µε το γηγενή πληθυσµό της χώρας.
Οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στις µειονοτικές και µεταναστευτικές οµάδες είναι πιο
περίπλοκες λόγω της παρουσίας νοµικών επικαλύψεων. Ιδιαίτερα ως προς τους µετανάστες η
κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι «αλλοδαποί» και συχνά
δεν έχουν όλα τα απαραίτητα νοµικά έγγραφα και προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, υπάρχουν
νοµικά προβλήµατα που συνδέονται µε την παράνοµη παραµονή τους στη χώρα, τα οποία
καθιστούν την καταγγελία µιας πιθανής περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας απλώς
«πολυτέλεια».
Στο νόµο 3386 για τη µετανάστευση στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο άρθρο 53 υπάρχει
αναφορά σχετικά µε τις προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση, δηλαδή τη δυνατότητα
των µελών της οικογένειας ενός µετανάστη, που ζει για τουλάχιστον δύο έτη στην Ελλάδα, να
έρθουν και να παραµείνουν στη χώρα. H διαµονή των µελών της οικογένειας των µεταναστών
είναι νοµίµως εξαρτώµενη από το σύζυγο. Έτσι, εάν το ζεύγος πάρει διαζύγιο, η κατοικία
παύει να ισχύει και το/α προστατευόµενο/α µέλος/η πρέπει να επιστρέψει/ουν στη χώρα
καταγωγής του/τους (νόµος 3386, άρθρο 58, 2005).
Υπάρχουν πρόσθετες νοµικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν ανεξάρτητες άδειες παραµονής
στη χώρα για τα θύµατα -συζύγους µεταναστών- ενδοοικογενειακής βίας (νόµος 3386, άρθρο
60, 2005). Εντούτοις, ένα σοβαρό πρόβληµα που σχετίζεται µε την ανεξάρτητη άδεια
παραµονής έχει να κάνει µε το γεγονός ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη πληροφόρησης στις
µετανάστριες σχετικά µε την έµφυλη βία (Greek Helsinki Monitor & the World Organization
against Crime, 2002) µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και να µην
προχωρούν σε καταγγελία των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Σηµαντικό εµπόδιο, επίσης, αποτελεί η παραδοσιακή πατριαρχική αντίληψη της οικογένειας
από τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς και συνεπώς η κουλτούρα υποταγής της γυναίκας
στον άνδρα (Greek Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002).
Κάποιες άλλες ανησυχητικές πτυχές, ως προς τις ελλείψεις των νοµικών διατάξεων σχετικά µε
την ενδοοικογενειακή βία στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, είναι οι ακόλουθες (Greek
Helsinki Monitor & Organization Mondiale Contre la Torture, 2002):
•
•
•

ελλιπής πρόσβαση των µεταναστριών στις υπηρεσίες δικαιοσύνης και νοµικής
βοήθειας
ελλιπής πρόσβαση των Ροµά και των υναικών εθνικών µειονοτήτων στην υγεία, την
εκπαίδευση και την απασχόληση
ανεπαρκής επιβολή της νοµοθεσίας για τη σωµατεµπορία
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•

υπό-αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, δηµόσιας ζωής
και λήψης αποφάσεων

2. Πολιτικό πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Κράτος κοινωνικής πρόνοιας
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας στην
Ελλάδα σε ζητήµατα που αφορούν στην ισότητα των φύλων. Υπάγεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Το εθνικό σχέδιο δράσης της ΓΓΙΦ σε
θέµατα που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων περιλαµβάνει εκτενές πλάνο εθνικών
πολιτικών σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (ΓΓΙΦ, 2011). Κύριοι στόχοι του εθνικού
προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
1. Προώθηση της ισότητας των φύλων και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
γυναίκες που αντιµετωπίζουν διάφορες µορφές διάκρισης, µε στόχο την προάσπιση
των δικαιωµάτων τους (ΓΓΙΦ, 2011).
2. Μη ανοχή σε όλα τα είδη βίας κατά των γυναικών (ΓΓΙΦ, 2011).
3. Υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και της οικονοµικής αυτονοµίας τους.
Το εθνικό πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις όπως: εφαρµογή της νοµοθεσίας, ενδυνάµωση της
πολιτικής και οικονοµικής εκπροσώπησης των γυναικών καθώς επίσης και οργάνωση
εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης µε στόχο την κατάργηση των
στερεοτυπικών θέσεων (ΓΓΙΦ, 2011).
Η ΓΓΙΦ λειτουργεί δύο συµβουλευτικά κέντρα κακοποιηµένων γυναικών στην Αθήνα και στον
Πειραιά (ΓΓΙΦ, 2011). Τα συγκεκριµένα κέντρα προσφέρουν υποστηρικτικές και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε κακοποιηµένες γυναίκες (ΓΓΙΦ, 2011). Μεταξύ των άµεσων
προτεραιοτήτων της ΓΓΙΦ είναι η επέκταση των κέντρων σε όλη τη χώρα και, πιο
συγκεκριµένα, σε 13 µεγάλες πόλεις της Ελλάδας (ΓΓΙΦ, 2011).
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ίδρυσε, επίσης, τη γραµµή επικοινωνίας SOS15900 (η γραµµή λειτούργησε στις 11 Μαρτίου 2011) (ΓΓΙΦ, 2011), για την υποστήριξη
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και έχει πανελλήνια κάλυψη
(ΓΓΙΦ, 2011). Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν άµεση υποστήριξη σε θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας (ΓΓΙΦ, 2011).
Προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση νέας δράσης, που περιλαµβάνει µία κοινωνική διαφήµιση
µε τίτλο "Η τελευταία φορά", η οποία θα προβάλλεται από όλα τα µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια
κατά τη διάρκεια του έτους 2011 (ΓΓΙΦ, 2011)., Η συγκεκριµένη δράση προβλέπει και τη
δηµιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης, sos15900@isotita.gr, για τη στήριξη θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος, στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης προβλέπεται η
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δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την ενδοοικογενειακή βία µε συνεχή επίσηµη ενηµέρωση
(ΓΓΙΦ, 2011).
Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί ένα ευέλικτο
σώµα που συνεργάζεται µε τη ΓΓΙΦ. Λειτουργεί στην Αθήνα και στην περιφέρεια - Πάτρα και
Ηράκλειο Κρήτης- και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης . Στη συντονισµένη αυτή προσπάθεια το ΚΕΘΙ έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
•
•
•

Ενίσχυση και υποστήριξη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των κρατικών αρχών και των
ΜΚΟ έχοντας ρόλο τεχνικού συµβούλου (ΓΓΙΦ, 2011)
Προώθηση της αλλαγής αντιλήψεων για τις γυναίκες, µέσω της ενίσχυσης της
παρουσίας τους στην αγορά εργασίας (ΓΓΙΦ, 2011)
∆ηµιουργία πρόσθετου τµήµατος που θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε το θέµα του
βιασµού γυναικών (ΓΓΙΦ, 2011). Το εν λόγω τµήµα θα διαθέτει ειδικό προσωπικό για
τη στήριξη γυναικών µέσω της παροχής υπηρεσιών όπως, συνοδεία και υποστήριξη των
θυµάτων κατά την ιατρική εξέταση, κ.ά. (ΓΓΙΦ, 2011). Ένας πρόσθετος στόχος του
τµήµατος αφορά στην ολοκλήρωση της κατάρτισης και εκπαίδευσης των αστυνοµικών
σχετικά µε τη µεταχείριση των θυµάτων βιασµού/ενδοοικογενειακής βίας (ΓΓΙΦ,
2011).

Ένας άλλος σηµαντικός φορέας είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης –ΕΚΚΑ-.
Το ΕΚΚΑ προφέρει σταθερά και µε συνέπεια υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας. ∆ιαθέτει υποστηρικτική γραµµή επικοινωνίας - 197- µε πανελλαδική
κάλυψη και δύο «καταφύγια»/ ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών στην Αθήνα.
Τέλος, ως προς την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας
υπάρχει δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως
Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Κρήτη, Λάρισα κ.λπ. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες
υπάγονται στους ∆ήµους της χώρας.
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Η W.I.N. Hellas είναι µια ΜΚΟ, η οποία προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες – συµβουλευτική και
ενδυνάµωση- στις γυναίκες θύµατα οποιασδήποτε µορφής βίας, δηλαδή ενδοοικογενειακής
βίας, κοινωνικής βίας, βίας στο εργασιακό περιβάλλον κ.λπ. Η συγκεκριµένη οργάνωση
χρησιµοποιεί ένα ευρύ φάσµα ειδικών, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, και προσφέρει
συναισθηµατική και ηθική υποστήριξη. Επιπλέον, µέσω ενός πρόσθετου εκπαιδευτικού
προγράµµατος αποκαλούµενου «µπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας», παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την εκπαίδευση σε θέµατα βίας. Τέλος, η W.I.N. Hellas
παρέχει νοµικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ του
θύµατος και των αντίστοιχων κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων.
Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (European Network of Women) είναι µια ευρωπαϊκή
οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1983. ∆ιαθέτει δύο τηλεφωνικές γραµµές υποστήριξης. Η µια
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αφορά σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας -γυναίκες, άνδρες και παιδιά- και ονοµάζεται «SOS
εκτός από σένα». Η δεύτερη αφορά σε θύµατα σωµατεµπορίας/trafficking, αποκαλούµενη
«SOS ενάντια στη σωµατεµπορία». Το Ε∆Γ προσφέρει, επίσης, οικονοµική ενίσχυση στα
θύµατα και βοήθεια στην εύρεση εργασίας.
Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α είναι µια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2004, µε στόχο την καταπολέµηση της
ενδοοικογενειακής βίας, της σωµατεµπορίας και της γραφειοκρατίας που αφορά στην
υιοθέτηση παιδιών. Η οργάνωση προσφέρει συµβουλευτικές, νοµικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες σε γυναίκες.
Η υπηρεσία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών) για τη στήριξη της
οικογένειας ιδρύθηκε το 1998, µετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Προσφέρει
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες, εκπαιδευτικά σεµινάρια σε γονείς, ιατρικές καθώς
επίσης και νοµικές υπηρεσίες.
Η Γυναικεία Οµάδα Αυτοάµυνας ιδρύθηκε το 1988 και προσφέρει µαθήµατα γυναικείας
αυτοάµυνας. Στόχος των µαθηµάτων είναι η συναισθηµατική και φυσική ενδυνάµωση των
γυναικών θυµάτων ή/και των γυναικών ευρύτερα, προκειµένου να µάθουν πώς να
προστατεύσουν τον εαυτό τους από πιθανές απειλές –ψυχολογικές και σωµατικές.
Η Κλίµακα ιδρύθηκε το 2000. Στόχος του φορέα είναι η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών σε
περιθωριοποιηµένες και ευπαθείς οµάδες. ∆ιαθέτει οικοτροφεία, κέντρα ηµέρας και ξενώνες.
Επιπλέον, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες καθώς επίσης και υπηρεσίες
πρόνοιας σε µετανάστες.
Υπάρχουν δύο οργανώσεις που προσφέρουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα- οι
Γιατροί του Κόσµου και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οι Γιατροί του Κόσµου είναι διεθνής
οργάνωση, που ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1980 και έχει παραρτήµατα παγκοσµίως. Στην
Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσµου λειτουργούν σε τέσσερεις πολυκλινικές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Χανιά-Κρήτη και Πέραµα. Λειτουργούν από το 1997 και προσφέρουν δωρεάν υγειονοµική
περίθαλψη. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι διεθνής, ανεξάρτητος, ανθρωπιστικός οργανισµός,
που προσφέρει ιατρική βοήθεια. Το ελληνικό παράρτηµα λειτουργεί από το 1990. Το 2009 οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα υλοποίησαν ένα Πρόγραµµα ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης
µεταναστών και προσφύγων.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1964 µε στόχο να παρέχει κοινωνική και
ανθρωπιστική υποστήριξη στα µέλη περιθωριοποιηµένων κοινωνικά οµάδων. Ειδικοί από
διάφορους τοµείς όπως κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι, ψυχολόγοι, γιατροί κ.λπ. καθώς και
ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το
φάσµα των υπηρεσιών περιλαµβάνει ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική πρόνοια και άλλα.
Το Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ λειτουργεί στην Αθήνα µια µονάδα ψυχικής υγείας για τους
µετανάστες. Παρέχει διάγνωση, θεραπεία και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση µεταναστών και
προσφύγων. Παρόλο που η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ο βασικός πυρήνας της
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δραστηριότητας της συγκεκριµένης οργάνωσης, το αντιµετωπίζει, συχνά, ως θέµα στα
περιστατικά που διαχειρίζεται. Οι µετανάστριες, συχνά, απευθύνονται στο κέντρο ηµέρας
Βαβέλ λόγω προσωπικών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Αλληλεπίδραση και συνεργασία
ενδοοικογενειακής βίας

µεταξύ

των

φορέων

στήριξης

θυµάτων

Σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα για την ισότητα των φύλων, γίνονται βελτιώσεις από άποψη
οργάνωσης, δοµής και ποιότητας υπηρεσιών για την ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον,
υπάρχουν δράσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση της γνώσης των
επαγγελµατιών, που εργάζονται στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας.
Συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία µε την ελληνική
αστυνοµία, εξέδωσε έναν εκπαιδευτικό οδηγό που απευθύνεται σε αστυνοµικούς, στον οποίο
παρέχονται οδηγίες και εργαλεία διαχείρισης και αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.
Βάσει του συγκεκριµένου οδηγού εκπαιδεύτηκαν περίπου 200 ανώτεροι υπάλληλοι της
αστυνοµίας µε την υποχρέωση να διαδώσουν τις γνώσεις τους στο υπόλοιπο αστυνοµικό σώµα
σε όλη τη χώρα.
Μεταξύ
των
ετών
2005-2007,
διαµορφώθηκαν,
µε
κρατική
πρωτοβουλία,
«καταφύγια»/ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και θυµάτων σωµατεµπορίας. Η
συγκεκριµένη δράση ήταν καθοριστικής σηµασίας καθώς τα «καταφύγια», εκτός από την
υποδοχή και στήριξη κακοποιηµένων γυναικών, είναι, επίσης, πολύ σηµαντικά δεδοµένου ότι
συνεργάζονται στενά µε τις ΜΚΟ. Συµβάλλουν, συνεπώς στη συνεργασία µεταξύ των
δηµόσιων φορέων και των ΜΚΟ, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ του
προσωπικού. Η συγκεκριµένη διαδικασία προωθεί την ανάπτυξη νέων σχεδίων δράσης και
συµβάλλει στην πρόοδο των θεµάτων που αφορούν στην αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας (European Network for Women-Greece, 2007).
Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο την ανάπτυξη ενός σχεδίου
συνεργασίας µεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των ΜΚΟ:
Θεσµική Συνεργασία
o Συνεργασία µεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας µε στόχο την εναρµόνιση των πολιτικών τους ως προς
την αντιµετώπιση του φαινοµένου της έµφυλης βίας (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων - Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 20092013)
o Προτεραιότητα στην κατάρτιση που αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δράσεις που στοχεύουν στην παροχή
περαιτέρω γνώσεων σε ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατιών. Επιπλέον, προβλέπεται
εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους στις δηµοτικές και
περιφερειακές υπηρεσίες µετανάστευσης, κατάρτιση των αστυνοµικών καθώς
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επίσης και των υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης
(Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 2010-2013).
Συνεργασία µεταξύ κράτους και ΜΚΟ
o Υποστήριξη γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ µε δράσεις (Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, 2010-2013) που στοχεύουν στην:
καταπολέµηση οποιουδήποτε είδους έµφυλης βίας
υποστήριξη στα θύµατα βίας
υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων (µετανάστες, πρόσφυγες,
κρατούµενοι, πρώην κρατούµενοι, Ροµά, γυναίκες µε αναπηρίες, κ.λπ.)
αλλαγή των στερεοτύπων για τα δύο φύλα και τους κοινωνικούς τους
ρόλους, όπως εκφράζονται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Ανεπάρκειες κοινωνικής πρόνοιας
Η γραφειοκρατία είναι ανάµεσα στα σηµαντικότερα προβλήµατα, σύµφωνα µε έρευνα που
έγινε από το ΚΕΘΙ στις µετανάστριες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους
(ΚΕΘΙ, 2007). Η έρευνα καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την ένταση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες στην καθηµερινή τους ζωή. Εκτός από τη γραφειοκρατία,
άλλες δυσκολίες αφορούν στην απόκτηση µιας µόνιµης εργασιακής θέσης, στην έλλειψη
γνώσης των δικαιωµάτων τους και των υποχρεώσεών τους στη χώρα διαµονής καθώς επίσης
και στην εχθρική συµπεριφορά που βιώνουν, κατά τις συναλλαγές τους µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες (ΚΕΘΙ, 2007).
Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ειδική µεταχείριση και δεν υπάρχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες,
που να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των κοινωνικά περιθωριοποιηµένων
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, όπως είναι οι µετανάστες.
Τρόποι καταγραφής της ενδοοικογενειακής βίας
Αναφορικά µε τις τεχνικές καταγραφής και εξέτασης της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
υπήρξαν περιορισµοί ως προς την εύρεση υπαρχόντων εγχειριδίων και οδηγιών. Λαµβάνοντας
υπ’ όψιν αυτούς τους περιορισµούς και προκειµένου να είµαστε σε θέση να βρούµε πηγές
πληροφόρησης σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, ήρθαµε σε επαφή µε διάφορους φορείς που
επικεντρώνονται στην ενδοοικογενειακή βία, από τους οποίους ζητήθηκε να µας παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω ζητήµατα.
Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών πραγµατοποιείται στις εξειδικευµένες οργανώσεις, από
ειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό. Ως προς τις τεχνικές καταγραφής των περιστατικών
δεν υπάρχει διαθέσιµο σχετικό εγχειρίδιο. Οι εξειδικευµένοι υπάλληλοι καταφέρνουν να
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προσδιορίσουν τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, είτε µέσω της συζήτησης είτε µε την
παρατήρηση σηµαδιών σωµατικού τραυµατισµού και κακοποίησης.
Παρά τη συγκεκριµένη έλλειψη, έχει αναπτυχθεί ειδικό εγχειρίδιο για την κάλυψη των
αναγκών που αφορούν στην αντιµετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από την
ελληνική αστυνοµία. Στο συγκεκριµένο οδηγό περιλαµβάνεται σειρά ερωτήσεων, στις οποίες
προβαίνουν οι αστυνοµικοί υπάλληλοι κατά την εξέταση θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Αναλυτικότερα, το εγχειρίδιο της αστυνοµίας δηµοσιεύθηκε το 2005 και περιλαµβάνει
ορισµούς, τύπους ενδοοικογενειακής βίας, δεοντολογία καθώς επίσης και µεθόδους εξέτασης
περιστατικών. Το σκεπτικό αυτής της µεθόδου είναι να µπορούν οι αστυνοµικοί υπάλληλοι να
προσδιορίσουν την κακοποίηση και τη βία µέσω µιας σειράς συγκεκριµένων ερωτήσεων. Εάν
το θύµα απαντήσει «ναι» σε περισσότερες από µερικές ερωτήσεις, σηµαίνει ότι χρειάζεται την
άµεση βοήθεια και υποστήριξη, που παρέχεται σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας (Εγχειρίδιο
Ελληνικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας, 2005).
Ο ρόλος της αστυνοµίας είναι να εξασφαλίσει τη µυστικότητα, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη
του θύµατος και διασφαλίζοντας την ασφάλειά του. Επίσης, θα πρέπει να παραπέµψει το θύµα
στις σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό προϋποθέτει άριστη γνώση των υπηρεσιών και των
µηχανισµών παρέµβασης, καθώς επίσης και των νόµιµων δικαιωµάτων του θύµατος. Σε
περιπτώσεις σοβαρής σωµατικής κακοποίησης, ο αστυνοµικός πρέπει να διευκολύνει τη
µεταφορά του θύµατος στο πλησιέστερο νοσοκοµείο καθώς επίσης και να λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για τη νοµική του κάλυψη (Εγχειρίδιο Ελληνικής Αστυνοµίας για την
αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας, 2005).
Επιπλέον, πρέπει να συµβουλέψει το θύµα τι να κάνει µετά το γεγονός, δηλαδή να αλλάξει
κλειδαριές στο σπίτι, να ενηµερώσει τους γείτονες έτσι ώστε να µπορούν να έρθουν σε επαφή
µε την αστυνοµία σε περίπτωση µελλοντικών επιθέσεων και απειλών, να αλλάξει αριθµό
τηλεφώνου, να µετακοµίσει εάν είναι απαραίτητο για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και
να µείνει µε φίλους ή συγγενείς κ.λπ. (Εγχειρίδιο Ελληνικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση
της Ενδοοικογενειακής Βίας, 2005). Επιπλέον, ο αστυνοµικός πρέπει να προσφέρει πρακτικές
συµβουλές στο θύµα, ώστε να το βοηθήσει να αλλάξει τις καθηµερινές του δραστηριότητες
(π.χ. να αλλάξει το ωράριό του, να διαφοροποιήσει τις καθηµερινές διαδροµές του, κ.λπ.),
προκειµένου να αποφύγει πιθανή επαφή µε το δράστη (Εγχειρίδιο Ελληνικής Αστυνοµίας για
την αντιµετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας, 2005).
Ως προς την καταγραφή των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας η πλειοψηφία των σχετικών
στοιχείων προέρχεται από τη βάση δεδοµένων της ελληνικής αστυνοµίας. Με βάση τη
συγκεκριµένη πηγή, βρέθηκαν στοιχεία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά τα έτη
2007 και 2009 και παρατηρήθηκε αύξηση των αναφερθέντων περιστατικών. Χαρακτηριστικά:
Είδος Περιστατικού

Ανθρωποκτονία
προθέσεως
Σωµατική βλάβη

Αριθµός αναφερθέντων
περιστατικών το έτος
2007
εκ 11
78

Αριθµός αναφερθέντων
περιστατικών το έτος
2009
13
98
15
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Επικίνδυνη
σωµατική
βλάβη
Σοβαρή σωµατική βλάβη
Απειλή
Βιασµός
Απόπειρα βιασµού
Σεξουαλική
προσβολή
αξιοπρέπειας
Σύνολο

9

17

7
8
1
1

1
23
22
6
2

115

182

Κόστος ενδοοικογενειακής βίας
∆υστυχώς, δεν υπήρξαν συγκεκριµένα δεδοµένα οικονοµικών µεγεθών που να αφορούν στο
φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας.
3. Κοινωνικό πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Σε µια προσπάθεια να αναλυθούν εκτενώς τα υπάρχοντα δεδοµένα, που αναφέρονται στα
κοινωνικά χαρακτηριστικά της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, βρέθηκαν βάσεις
δεδοµένων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν οργανώσεις που
παρέχουν λεπτοµερή αριθµό και τύπο περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που
διαχειρίζονται. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες πηγές είναι ετερογενείς, µε αποτέλεσµα να µην είναι
δυνατή η απόκτηση ολοκληρωµένης εικόνας των ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών της
ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορίες και παράγοντες ενδοοικογενειακής βίας
- Κακοποίηση ανηλίκων στην Ελλάδα
Τα δεδοµένα σχετικά µε την κακοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα προέρχονται από την
ΜΚΟ «Χαµόγελο του Παιδιού» -οργάνωση για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών.
Η συγκεκριµένη ΜΚΟ προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά, όπως γραµµή
επικοινωνίας- SOS, ξενώνες φιλοξενίας παιδιών και υπηρεσίες για εξαφανισµένα παιδιά. Τα
χαρακτηριστικά των παιδιών θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, που παρουσιάζονται στους
παρακάτω πίνακες, αφορούν σε στοιχεία του φορέα για το 2010:
Πίνακας 1: Ηλικιακές οµάδες παιδιών θυµάτων από 1/1/10 µέχρι 31/10/10
Ηλικιακές οµάδες
0-6
7-12
13-18
Άγνωστο

% από τα 770 παιδιά θύµατα
41
31
16
12
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Πίνακας 2: Είδη παιδικής κακοποίησης
Είδη παιδικής κακοποίησης
Σωµατική κακοποίηση
Σεξουαλική κακοποίηση
Παραµέληση/εγκατάλειψη
Επαιτεία
Πορνεία
Ψυχολογική/συναισθηµατική κακοποίηση

% παιδιών θυµάτων
44
3
48
3
0
2

Πίνακας 3: Προφίλ των δραστών
Σχέση µεταξύ δράστη και θύµατος
Γονείς (µητέρα και πατέρας)
Μητέρα
Πατέρας
Άλλο πρόσωπο

% από το συνολικό αριθµό των δραστών
39
38
17
6

Πίνακας 4: Είδη βίας
Συγκεκριµένα είδη βίας
% των γονέων
Χτύπηµα
58
Τράβηγµα αυτιού
35
Ταρακούνηµα
32
Τράβηγµα µαλλιών
26
Χαστούκι
20
Φωνές
82
∆ηµόσια ταπείνωση
10
Απειλή ότι θα καλέσει κάποιον να το 9
βλάψει/τιµωρήσει
Απειλή εγκατάλειψης
13
- Άνδρες θύµατα
Τα στοιχεία σχετικά µε τους άνδρες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα έχουν
συλλεχθεί από το Ελληνικό Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Γυναικών (Kέντρο Ενηµέρωσης και
Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ) και συγκεκριµένα από τη λειτουργία της γραµµής επικοινωνίας
SOS για θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2006.
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Η συγκεκριµένη γραφική απεικόνιση αποκαλύπτει ένα, µάλλον, πολύ χαµηλό αριθµό ανδρών
θυµάτων, δεδοµένου ότι τα καταγεγραµµένα περιστατικά ήταν 5. Εντούτοις, υπάρχει µια µικρή
αύξηση, αν και ασυνεχής, από το 2003 ως το 2006.
- Σεξουαλική κακοποίηση συντρόφου στην Ελλάδα
Η κύρια πηγή για τα στατιστικά δεδοµένα σε σχέση µε τη σεξουαλική κακοποίηση της
συντρόφου στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η ΓΓΙΦ
λειτουργεί δύο συµβουλευτικά κέντρα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τα ακόλουθα στοιχεία
αφορούν στη λειτουργία των συγκεκριµένων κέντρων κατά την περίοδο 1/1/10 έως 31/10/10.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, από το συνολικό αριθµό των 1.870 γυναικών που
απευθύνθηκαν στα κέντρα της ΓΓΙΦ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1/10 - 31/10/10:
16% ήταν αλλοδαπές
4 από τις 10 αλλοδαπές γυναίκες προέρχονταν από τα Βαλκάνια
67% από το συνολικό αριθµό (Ελληνίδες και αλλοδαπές) ήταν παντρεµένες
1 στις 5 ήταν χωρισµένες (21%)
1 στις 3 είχε παντρευτεί το δράστη, παρά το γεγονός ότι είχε ενδείξεις βίαιης
συµπεριφοράς πριν το γάµο
82% των δραστών είχε παντρευτεί το θύµα, ενώ 12% όχι
2 στις 3 γυναίκες παρέµεναν στη βίαιη σχέση το λιγότερο δέκα χρόνια
3 από τις 5 γυναίκες, που ζήτησαν βοήθεια, δήλωσαν ότι ήταν θύµατα σωµατικής και
ψυχολογικής κακοποίησης, καθώς επίσης και ότι, πριν έρθουν στα κέντρα, είχαν ήδη
ζητήσει βοήθεια από άλλους οργανισµούς, όπως αστυνοµία, νοσοκοµεία, πρόνοια,
κ.λπ.
Ως προς το προφίλ των θυµάτων και του δράστη τα ακόλουθα στοιχεία περιλαµβάνονται στην
έκθεση της ΓΓΙΦ για την περίοδο 1/1/10 - 31/10/10:

18

Daphne Project
JUST/2009/DAP3/AG/1235
“Sunia Geel”
Θύµατα:
7 από τις 10 γυναίκες θύµατα ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµίου ή λυκείου
6 από τις 10 δήλωσαν καλή ή µέση οικονοµική κατάσταση, παρά την παραδοσιακή
άποψη ότι τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας έχουν χαµηλό µορφωτικό και κοινωνικό
επίπεδο
∆ράστες:
6 από τους 10 δράστες δεν κάνουν καταχρήσεις· το αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών
ουσιών είναι παράγοντες µε σηµαντική επίδραση στην εκδήλωση ενδοοικογενειακής
βίας. Ωστόσο δεν αποτελούν πρωταρχικές αιτίες βίαιης συµπεριφοράς
6 από τους 10 δράστες έχουν πτυχίο ή είναι απόφοιτοι λυκείου, γεγονός που έρχεται σε
αντίθεση µε την άποψη ότι η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται στα άτοµα χαµηλού
µορφωτικού επιπέδου.
∆ιάδοση των πληροφοριών
Για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα 1999-2000, το
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
διοργάνωσαν πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης µε τίτλο «σπάστε τη σιωπή». Η εκστρατεία
περιελάµβανε οργάνωση συνεδρίου και ανάπτυξη και διανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού,
όπως αυτοκόλλητα και ετικέτες για την ενδοοικογενειακή βία. Κατά την εκστρατεία
ενηµέρωσης είχαν τοποθετηθεί γιγαντοαφίσες σε 150 σηµεία σε πέντε µεγάλες ελληνικές
πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος και Ηράκλειο Κρήτης) (Kέντρο Ενηµέρωσης και
Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Επιπλέον, το 2002, το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας δηµοσίευσε, για την αρωγή των
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, «εγχειρίδιο αυτοβοήθειας για κακοποιηµένες γυναίκες»,
προσφέροντάς τους πρακτικές συµβουλές και τρόπους χειρισµού περιστατικών βίας.
Επίσης, το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ, 2008) εξέδωσε οδηγό για τις
µετανάστριες. Ο συγκεκριµένος οδηγός, που είναι γραµµένος στα ελληνικά, παρέχει οδηγίες
ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µεταναστών και περιλαµβάνει πληροφορίες
για το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα.
4. Αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Κοινωνικοί λειτουργοί και παρεχόµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συλλογή δεδοµένων για την ενδοοικογενειακή βία είναι ιδιαίτερα
δύσκολη. Η συλλογή στοιχείων για τους κοινωνικούς λειτουργούς αποτελεί, επίσης, ένα
δύσκολο έργο καθώς οι βιβλιογραφικές πηγές είναι ελάχιστες. Προκειµένου λοιπόν για τη
συλλογή στοιχείων κρίθηκε αναγκαία η άµεση επικοινωνία, µέσω προσωπικών συνεντεύξεων,
µε προσωπικό που εργάζεται σε φορείς παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριµένα επικοινωνία έγινε µε τους ακόλουθους:
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•
•
•

Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου: Προϊστάµενη του τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής στη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
Σπύρος Πιλαρινός: Προϊστάµενος του τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων στη Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
Αποστόλης Σαµπαρτζιότης, Ψυχολόγος: εργάζεται σε κέντρο ηµέρας για ενηλίκους µε
νοηµατικές διαταραχές. Πρώην υπάλληλος στην τηλεφωνική γραµµή 800-11-3-7777
για ψυχολογική υποστήριξη θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή η γραµµή κάλυπτε
περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Λειτουργούσε σε 8ωρη βάση για 5 ηµέρες την
εβδοµάδα - εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Πλέον δε λειτουργεί.

Τύποι επαγγελµατιών
Οι επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας, όπως
παρουσιάζονται από τη Θ. Κατσιβαρδάκου & το Σ. Πιλαρινό (προσωπική επικοινωνία, 21
Απριλίου 2011) έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Ψυχολόγοι: εργάζονται σε δοµές αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας καθώς
επίσης και στις τηλεφωνικές γραµµές υποστήριξης θυµάτων. Εποµένως, είναι οι πρώτοι
δέκτες των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Συµµετέχουν στην ψυχολογική
υποστήριξη των θυµάτων, παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ενηµέρωση
προς τα θύµατα σε πρακτικό επίπεδο, όπως επαφές µε την αστυνοµία, τη δικαιοσύνη
κ.λπ.
• Κοινωνικοί λειτουργοί: εργάζονται στις δοµές αντιµετώπισης της ενδοοικογενειακής
βίας ως διαµεσολαβητές µεταξύ των θυµάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών –
αστυνοµία, νοµικές υπηρεσίες, νοσοκοµεία κ.λπ. Επιπρόσθετα, είναι αρµόδιοι για την
εύρεση ξενώνων για τα θύµατα στις περιπτώσεις, όπου η διαµονή µε το δράστη
καθίσταται επικίνδυνη.
• ∆ικηγόροι: παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες στα θύµατα ως προς το νοµικό πλαίσιο
της ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τη διάρκεια της νοµικής διαδικασίας που
αναλαµβάνουν οι δικηγόροι, το θύµα δέχεται υποστηρικτικές και συµβουλευτικές
υπηρεσίες από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους, αντίστοιχα.
• Γιατροί: είναι στην υποδοχή των θυµάτων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους ή της
παραµονής τους στο νοσοκοµείο. Κάνουν τη διάγνωση και περαιτέρω, την εισαγωγή στο
νοσοκοµείο, όποτε απαιτείται. Επιπλέον, παρέχουν την ιατρική κατάθεση που
χρησιµοποιείται κατά τη νοµική διαδικασία. Η ιατρική επιβεβαίωση του περιστατικού
είναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις που θα ακολουθήσει καταγγελία από
το θύµα.
• Ψυχίατροι: παρέχουν διάγνωση των πιθανών ψυχοπαθολογικών ασθενειών. Σε αυτές τις
περιπτώσεις τα θύµατα πρέπει να ακολουθήσουν φαρµακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια
της θεραπευτικής διαδικασίας. Συνήθως τα θύµατα παραπέµπονται σε ψυχίατρο από τον
ψυχολόγο.
• Αστυνοµία: ο ρόλος της αστυνοµίας είναι αρκετά κρίσιµος. Λόγω της φύσης του
θέµατος, πολλά από τα θύµατα απευθύνονται πρωτίστως στην αστυνοµία. Εποµένως, οι
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αστυνοµικοί υπάλληλοι είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πρώτοι κοινωνοί των
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία
και να αντιµετωπίζουν τα θύµατα µε κατάλληλο τρόπο, κάνοντάς τους τις απαραίτητες
συστάσεις για την περαιτέρω επικοινωνία τους µε νοµικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς
φορείς (Greek Helsinki Monitor and the World Organization against Torture, 2002).
Χώροι παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχονται από δηµόσιους φορείς και ΜΚΟ στους ακόλουθους
χώρους (Θ. Κατσιβαρδάκου & Σ. Πιλαρινός, προσωπική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2011):
•
•
•
•
•

•
•

Αστυνοµικά τµήµατα
∆ικαστήρια
Νοσοκοµεία
o Χώροι έκτακτης ανάγκης
Κέντρα υγείας
∆ηµόσια κέντρα για ψυχολογική υποστήριξη
o Τηλεφωνικές γραµµές ψυχολογικής υποστήριξης θυµάτων
o Ξενώνες Φιλοξενίας θυµάτων
Κοινωνικά γραφεία/υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης
o Τηλεφωνικές γραµµές ψυχολογικής υποστήριξης θυµάτων
o Ξενώνες Φιλοξενίας θυµάτων
ΜΚΟ
o Τηλεφωνικές γραµµές ψυχολογικής υποστήριξης θυµάτων
o Ξενώνες Φιλοξενίας θυµάτων

Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών
Κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών µε τους εµπειρογνώµονες αναφέρθηκε ιδιαίτερα το ζήτηµα
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας. Λέγοντας
ποιότητα ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα αναφέρονταν
στη «βιωσιµότητα» των παρεχόµενων υπηρεσιών, δηλαδή τη διάρκεια παροχής τους. Το
συγκεκριµένο θέµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη χρηµατοδότηση των οργανώσεων που
παρέχουν υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Τόσο οι επίσηµοι κοινωνικοί φορείς όσο και οι ΜΚΟ λαµβάνουν χρηµατοδότηση κυρίως από
το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρηµατοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά πακέτα
εργασίας. Το κύριο πρόβληµα αναφορικά µε τη βιωσιµότητα αυτών των οργανώσεων είναι ότι
η χρηµατοδότησή τους δεν είναι σταθερή. Εποµένως, µερικές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες
ενδέχεται να διακοπούν απροσδόκητα, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητά τους. Για
παράδειγµα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ξενώνας θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας
κλείνει λόγω ανεπαρκούς χρηµατοδότησης. Εποµένως, η υποστήριξη των θυµάτων δεν ήταν
συνεχής και συνεπώς αποδοτική (Α. Σαµπαρτζιότης, προσωπική επικοινωνία, 6 Μαΐου 2011).
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Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων έθεσε, επίσης, ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα
αναφορικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ανέφερε ότι τα νοσοκοµεία και τα
κέντρα υγείας δεν είναι επαρκώς επανδρωµένα προκειµένου να διαχειριστούν περιπτώσεις
κακοποιηµένων γυναικών (Kέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.).
Μορφές επαγγελµατικής κατάρτισης
Κάθε υπάλληλος στον τοµέα των υπηρεσιών φροντίδας θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας
λαµβάνει την αντίστοιχη εκπαίδευση από το φορέα στον οποίο εργάζεται (Θ. Κατσιβαρδάκου
& Σ. Πιλαρινός, προσωπική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2011).
Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελµατιών, που εργάζονται στον τοµέα της ενδοοικογενειακής
βίας, εξαρτάται από την παρεχόµενη χρηµατοδότηση στο φορέα για το συγκεκριµένο σκοπό. Η
χρηµατοδότηση όσον αφορά στην επαγγελµατική κατάρτιση περιγράφεται ως «ανεπαρκής»
(Θ. Κατσιβαρδάκου & Σ. Πιλαρινός, προσωπική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2011).
Είδη επαγγελµατικής κατάρτισης
Στην Ελλάδα περαιτέρω εκπαίδευση των επαγγελµατιών στον τοµέα της ενδοοικογενειακής
βίας παρέχεται από τη ΜΚΟ «Ελληνικό Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Γυναικών», µε τη µορφή
σεµιναρίων από ειδικούς του τοµέα, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, είτε από το
εξωτερικό είτε από την Ελλάδα. Τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται είτε στην Αθήνα είτε σε
επαρχιακές πόλεις. Οι τοµείς κατάρτισης που καλύπτονται σε αυτά τα σεµινάρια είναι οι
ακόλουθοι:
•
•
•
•
•

Παρέµβαση κατά τη διάρκεια της κρίσης
Ψυχολογική υποστήριξη
Συµβουλευτική θυµάτων
∆ουλεύοντας σε τηλεφωνική γραµµή σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία
∆ιαµεσολάβηση στο ζευγάρι

Ελλείψεις
Ένα πολύ κρίσιµο έλλειµµα στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα είναι η
έλλειψη θεσµοθετηµένης κατάρτισης για τους αρµόδιους φορείς για την επιβολή του Νόµου
και τα µέλη του δικαστικού σώµατος (Greek Helsinki Monitor and the World Organization
against Torture, 2002), δηλαδή τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές.
Εντούτοις, µια πολύ σηµαντική δράση όσον αφορά στην εκπαίδευση του αστυνοµικού
σώµατος πραγµατοποιήθηκε το 2005. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα εγχειρίδιο
ενδοοικογενειακής βίας για τους αστυνοµικούς σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη (Αντιµετώπιση Ενδοοικογενειακής Βίας, 2005). Το 2005, 200 αξιωµατικοί της
ελληνικής αστυνοµίας εκπαιδεύτηκαν στο πώς να αντιµετωπίζουν περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας από εξειδικευµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
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Φύλων. Οι εκπαιδευόµενοι ήταν αρµόδιοι για τη διάδοση των γνώσεων, µέσω της χρήσης του
αντίστοιχου εγχειριδίου ενδοοικογενειακής βίας, στο ευρύτερο προσωπικό της αστυνοµίας (Θ.
Κατσιβαρδάκου, προσωπική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2011).
Η συγκεκριµένη δράση ήταν καίριας σηµασίας για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας στην Ελλάδα καθώς ο ρόλος της αστυνοµίας είναι αρκετά κρίσιµος και εποµένως η
ευαισθητοποίηση των αστυνοµικών ως προς τα θύµατα της ενδοοικογενειακής βίας είναι
απαραίτητη.
Επιπλέον ελλείψεις :
•
•
•

•

•

Έλλειψη κρατικών δοµών και φορέων για την υποστήριξη των θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας , όπως έλλειψη ξενώνων φιλοξενίας για τα θύµατα.
Έλλειψη µεταφραστών, οι οποίοι εργάζονται σε κρατικούς φορείς και ΜΚΟ για τα
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας που είναι αλλοδαποί.
Έλλειψη χρηµατοδότησης όχι µόνο των κρατικών φορέων αλλά και των ΜΚΟ. Η
χρηµατοδότηση θα πρέπει να καλύπτει όχι µόνο την παροχή υπηρεσιών σε θύµατα
αλλά και τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελµατιών του συγκεκριµένου τοµέα.
Έλλειψη δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά µε την ενδοοικογενειακή
βία και τους τρόπους αντιµετώπισής της. Τόσο τα θύµατα όσο και το ευρύτερο κοινό
δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ειδικών φορέων, που ασχολούνται µε την ενδοοικογενειακή
βία.
Ύπαρξη θρησκευτικών και πολιτιστικών προκαταλήψεων που αναφέρονται όχι µόνο
στην ελληνική κοινωνία (π.χ. «τι θα πουν οι γείτονες;», «προσπάθησε να µην πάρεις
διαζύγιο!») αλλά και στο πολιτιστικό και νοµικό υπόβαθρο περιθωριοποιηµένων
οµάδων, όπως οι µετανάστες.
5. Θύµατα ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα

Περιθωριοποιηµένες οµάδες στην Ελλάδα
∆εν υπήρχαν πολλές διαθέσιµες πηγές σχετικά µε το δηµογραφικό προφίλ των µεταναστών
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία από την
ΓΓΙΦ (Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων) το προφίλ των γυναικών θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο 1/1/10 - 31/10/10 είναι το ακόλουθο:
από το συνολικό αριθµό 1.870 γυναικών που έκαναν καταγγελίες και ζήτησαν βοήθεια:
16% ήταν αλλοδαπές
4 από τις 10 αλλοδαπές γυναίκες κατάγονταν από τα Βαλκάνια
Όσον αφορά στις συγκεκριµένες περιθωριοποιηµένες οµάδες που βιώνουν ενδοοικογενειακή
βία στην Ελλάδα, λόγω της έλλειψης διαθέσιµων στατιστικών δεδοµένων, οι απαραίτητες
πληροφορίες αποκτήθηκαν και πάλι µέσω συνεντεύξεων µε ειδικούς στον τοµέα. Σύµφωνα µε
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την εµπειρία και τη γνώση τους, το µεγαλύτερο ποσοστό µεταναστριών θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα προέρχεται από την Αλβανία και ακολουθούν άλλες
βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουµανία.
Μία άλλη οµάδα µεταναστριών προέρχεται από τον αραβικό κόσµο. Αναζητούν κυρίως άσυλο.
Οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούν το µεγαλύτερο εµπόδιο για το συγκεκριµένο πληθυσµό.
Επιπλέον, λόγω των νοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην Ελλάδα δίνουν
προτεραιότητα στις διαδικασίες νοµιµοποίησης της παραµονής τους στη χώρα και εποµένως,
ενέργειες, όπως το να απευθυνθούν σε κοινωνικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας, έρχονται σε δεύτερη µοίρα.
Όσον αφορά στη µεγαλύτερη περιθωριοποιηµένη οµάδα θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, τις
γυναίκες από την Αλβανία, το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η διαφορετική κουλτούρα
κυρίως λόγω µουσουλµανικού θρησκεύµατος. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό επιβάλλει και
οδηγεί σε διαφορετική στάση ως προς το ρόλο των δύο φύλων και των δικαιωµάτων των
γυναικών έναντι των ανδρών.
Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥ, 2007), οι Αλβανοί
αποτελούν την πλειοψηφία των µεταναστών στην Ελλάδα, µε συνολικό αριθµό 352.780.
Ακολουθούν οι Βούλγαροι (26.593), οι Ρουµάνοι (22.982), οι Πολωνοί (19.181), οι Γεωργιανοί
(18.728), οι Ρώσοι (17.239), οι Ουκρανοί (15.142), οι Πακιστανοί (9.154), οι Κύπριοι (9.137)
και οι Αρµένιοι (6.669). Οι ανωτέρω αριθµοί περιλαµβάνουν τους αιτούντες άσυλο και τους
πρόσφυγες.
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Citizenships

Οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις ηλικιακές οµάδες (8087%). Οι Βούλγαροι είναι η δεύτερη µεγαλύτερη οµάδα (ηλικίες µεταξύ 15-19, 20-24 και 3064 ετών). Οι Ρουµάνοι υπερισχύουν ως δεύτερη µεγαλύτερη µεταναστευτική οµάδα στις
ηλικίες µεταξύ 25 και 29 ετών, που αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού αριθµού των
µεταναστών της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας.
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∆εν υπάρχει καµία επίσηµη εκτίµηση για τον αριθµό και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των
παράνοµων µεταναστών. Οι µόνες διαθέσιµες πληροφορίες παρέχονται από την Ελληνική
Αστυνοµία (Ελληνική Αστυνοµία-Στατιστικές 2011). Σύµφωνα µε αυτές, το 2007,
συνελήφθησαν από τις αστυνοµικές αρχές 112.364 παράνοµοι µετανάστες.
Ως προς το φύλο, το 61% των Αλβανών µεταναστών είναι άνδρες. Οι µετανάστες από τις
ασιατικές και τις αφρικανικές χώρες είναι αποκλειστικά άνδρες -Ινδία (87%), Πακιστάν (98%)
και Αίγυπτος (87%). Εθνικότητες µεταναστών µε µεγαλύτερη αντιπροσώπευση γυναικών είναι
η Ουκρανία (82% γυναίκες), η Μολδαβία (71% γυναίκες), η Ρωσία (83% γυναίκες), η Γεωργία
(64% γυναίκες) και η Βουλγαρία (66% γυναίκες) (ΕΣΥ, 2007).
Στάση και συµπεριφορά των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Όσον αφορά στην αντίδραση των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία επιδηµιολογικής µελέτης για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, που διεξήχθη το
2010 από το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ, 2010). ∆ιαπιστώνεται ότι η
αντίδραση των θυµάτων εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από το είδος της βίας που έχουν βιώσει:
•
•
•

Οι γυναίκες που υφίστανται λεκτική ή ψυχολογική βία προσπαθούν να χαλαρώσουν το
σύντροφό τους (79%)
Οι γυναίκες που υφίστανται σωµατική και σεξουαλική βία απειλούν µε διαζύγιο/
χωρισµό το σύντροφό τους (76.5%)
Οι γυναίκες που υφίστανται σωµατική και σεξουαλική βία αντιδρούν συχνότερα µε
απειλές χωρισµού (44.2%) από ότι οι γυναίκες που υφίστανται λεκτική ή ψυχολογική
βία (34.5%).

Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας, 60.9%, αρχικά επικοινωνούν το περιστατικό σε µέλη της οικογένειάς
τους. Το 46.9% αναφέρει το γεγονός σε στενούς φίλους και µόνο το 35.9% το αναφέρει σε
άλλους συγγενείς (Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, 2010).
Το 33.3% των γυναικών θυµάτων στην Ελλάδα νιώθουν υπεύθυνες για το περιστατικό βίας. Η
πλειοψηφία των Ελληνίδων, που αυτοχαρακτηρίζονται ως θύµατα, 8.75%, ανέφεραν ότι θα
προσπαθούσαν αρχικά να χαλαρώσουν το δράστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι καµία δεν δήλωσε
ότι θα απευθυνόταν σε κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας, 2010).
Τα παραπάνω συµπεράσµατα είναι αρκετά αποκαλυπτικά σχετικά µε την κουλτούρα και τη
νοοτροπία των Ελληνίδων, που τείνουν να συγχωρούν την αυταρχική συµπεριφορά των
συντρόφων/συζύγων τους (Chatzifotiou & Dobash, 2001).
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Ευαισθητοποίηση των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας
Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο υπάρχει υψηλό επίπεδο ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε το
φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα -95% του γενικού πληθυσµού(Ευρωβαρόµετρο, 2010). Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι τα θύµατα δεν απευθύνονται άµεσα
στις κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΕΘΙ, 2003). Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την
ύπαρξη ενός ισχυρού κοινωνικού ταµπού στην Ελλάδα όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία
(ΚΕΘΙ, 2003).
Επιπλέον, υπάρχει µεγάλη αύξηση των µεταναστών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών. Η πολιτιστική διαφοροποίησή τους, όσον αφορά στις δοµές της οικογένειας,
καθιστούν την ενηµέρωση των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας των συγκεκριµένων
πληθυσµών, ένα κρίσιµο ζήτηµα.
Υπάρχουν ορισµένες ενηµερωτικές εκστρατείες, που στοχεύουν στην περαιτέρω ενηµέρωση
όσον αφορά στις υπηρεσίες φροντίδας για τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας (Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, 2011). Εντούτοις, περισσότερα µπορούν να γίνουν τόσο ως
προς το κοινωνικό ταµπού του ελληνικού πληθυσµού όσος και ως προς τα πολιτιστικά εµπόδια
και τις δυσκολίες, που αντιµετωπίζουν οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί.
Η γλώσσα αποτελεί, επίσης, µεγάλο εµπόδιο για τις µετανάστριες θύµατα. Εποµένως, υπάρχει
ανάγκη οι ενηµερωτικές εκστρατείες και οι δράσεις, που στοχεύουν στη διεύρυνση της
ενηµέρωσης και στην καλλιέργεια συγκεκριµένων κοινωνικών στάσεων σχετικά µε την
ενδοοικογενειακή βία, να είναι πολύγλωσσες.
Ελλείψεις σχετικά µε τις παρεχόµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θύµατα
ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα
Με βάση την επιδηµιολογική έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (Κέντρο
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, 2010) και των προσωπικών συνεντεύξεων που
πραγµατοποιήθηκαν µε κοινωνικούς λειτουργούς στα πλαίσια του Προγράµµατος Sunia Geel,
τα κύρια ζητήµατα ως προς την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα είναι
τα ακόλουθα:
•

•

•

Οι ξενώνες που είναι διαθέσιµοι για τη φιλοξενία των θυµάτων δεν είναι αρκετοί και
δεν λειτουργούν µε συνέπεια, λόγω ασταθούς χρηµατοδότησης, γεγονός που αποτελεί
σηµαντικό πρόβληµα ως προς την αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού που εργάζεται µε περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι. Η χρηµατοδότηση, που
αφορά στη δια βίου εκπαίδευσή τους, θα πρέπει να είναι σταθερή.
Λόγω της µεγάλης αύξησης των παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα, που
προέρχονται κυρίως από τον αραβικό κόσµο, υπάρχει ανάγκη για µεταφραστές για την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε µετανάστριες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας.
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•
•

Ανάγκη ενηµέρωσης του κοινού και των θυµάτων σχετικά µε τις κοινωνικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενδοοικογενειακή βία.
Ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού της αστυνοµίας, των δικαστικών λειτουργών,
των δικηγόρων καθώς και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, που χειρίζεται
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
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