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Περίληψη

Η επιθετική συμπεριφορά, από την εξελικτική βιολο-
γική οπτική, έχει συγκεκριμένο επιβιωτικό ρόλο για τον
οποίο εντάσσεται στο ρεπερτόριο της συμπεριφοράς
πολλών ζωικών ειδών. Στον άνθρωπο, η επιθετική συμ-
περιφορά αποτελεί πρόβλημα όταν στρέφεται ενάντια
σε συνανθρώπους με σκοπό να τους προκαλέσει
βλάβη. Στο επίπεδο των ανθρώπινων κοινωνιών, η
βίαιη συμπεριφορά και η εγκληματικότητα που σχετίζε-
ται με αυτή, αποτελούν μείζονα προβλήματα για την κοι-
νωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία. 

Κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς.
Ωστόσο, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν διαφο-
ρετική επίδραση σε διαφορετικά άτομα. Κατά συνέπεια,
η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε νευροβιολογικούς και πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς. 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πιο αποσιωπούμενο
έγκλημα στον κόσμο και αφορά άνδρες, γυναίκες και
παιδιά ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, ηλικίας και κοινω-
νικής θέσης. Ως σωματική βία νοείται η πρόκληση σω-
ματικής κάκωσης. Η λεκτική βία συμπεριλαμβάνει
φωνές, εξυβρίσεις, απειλές και λεκτικό εξευτελισμό ή
τρομοκρατία, σχετίζεται δε άμεσα με την ψυχολογική/
συναισθηματική βία. Μέσα στα πλαίσια της ενδοοικογε-
νειακής βίας, θεωρείται ακόμα η αποστέρηση από το
θύμα των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Στην
οικογένεια συμβαίνει επίσης και η αιμομιξία η οποία λαν-
θασμένα θεωρείται ως αμιγώς σεξουαλική πράξη. Η αι-
μομιξία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που εμπεριέχει
επίσης επιθετικότητα, εξάρτηση και φόβο εγκατάλειψης.
Στην περίπτωση της αιμομιξίας, η σεξουαλική δραστη-
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δραστηριότητα έναντι του παιδιού, συχνά αποτελεί το
μέσο με το οποίο εκφράζεται μια οικογενειακή διατα-
ραχή. Η φύση της πράξης, ο βαθμός συγγένειας και οι
ηλικίες των εμπλεκομένων είναι οι παράγοντες που θα
πρέπει να συνυπολογίζονται σε περιστατικά αιμομιξίας. 

Λέξεις κλειδιά: Βία. επιθετικότητα, οικογένεια, παρά-
γοντες κινδύνου, πρόληψη

Βία και επιθετικότητα – εισαγωγικές παρατηρήσεις

Με τον όρο βία εννοούμε τη χρησιμοποίηση δυνά-
μεως για την επιβολή θελήσεως, καταναγκασμού. Σύμ-
φωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Ασφάλειας και Υγείας, η βία ορίζεται ως κάθε φυσική
επίθεση, απειλητική συμπεριφορά ή λεκτική επιθετικό-
τητα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή όποιας άλλης υπο-
χρεωτικής δραστηριότητας.

Η επιθετικότητα αφορά τη συμπεριφορά, η οποία
ακολουθεί την πρόθεση του ατόμου να προκαλέσει
πόνο, τραυματισμό και γενικότερα βλάβη σε κάποιο
άλλο άτομο ή αντικείμενο. Η επιθετικότητα κατά συνέ-
πεια έχει συγκεκριμένο στόχο. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που παραμένουν αμ-
φιλεγόμενα σχετικά με τον ορισμό της επιθετικότητας.
Κοινή βάση ενός ορισμού μπορεί να αποτελέσουν η
βίαιη συμπεριφορά και η πρόκληση –ή τουλάχιστον η
απειλή για πρόκληση- βλάβης σε άλλους. Παρότι σε
έναν τέτοιο ορισμό δε συμπεριλαμβάνεται η βία, που
στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον εαυτό, η μέχρι σήμερα
έρευνα δείχνει ότι οι νευροβιολογικοί μηχανισμοί που
υπόκεινται της βίαιης συμπεριφοράς και της αυτοκτονι-
κότητας είναι –τουλάχιστον εν μέρει- κοινοί.

Η επιθετική συμπεριφορά από την εξελικτική βιολο-
γική οπτική έχει συγκεκριμένο επιβιωτικό ρόλο, για τον
οποίο εντάσσεται στο ρεπερτόριο της συμπεριφοράς
πολλών ζωικών ειδών. Στον άνθρωπο η επιθετική συμ-
περιφορά αποτελεί πρόβλημα όταν στρέφεται ενάντια
σε συνανθρώπους με σκοπό να τους προκαλέσει
βλάβη. Στο επίπεδο των ανθρωπίνων κοινωνιών η βίαιη
συμπεριφορά και η εγκληματικότητα που σχετίζεται με
αυτή, αποτελούν μείζονα προβλήματα για την κοινωνική 



συνοχή και τη δημόσια υγεία. 
Κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν ση-

μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς.
Ωστόσο, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν διαφο-
ρετική επίδραση σε διαφορετικά άτομα. Κατά συνέπεια
η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε νευροβιολογικούς και σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς. 

Διάφορες ψυχικές διαταραχές μπορεί να ενέχονται
στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, όπως για πα-
ράδειγμα, διαταραχές προσωπικότητας, χρήση ουσιών,
ψυχωσικές διαταραχές και διαταραχές προκαλούμενες
από εγκεφαλική βλάβη. Ωστόσο η επιθετικότητα δε σχε-
τίζεται ειδικά με καμία από αυτές τις διαταραχές. Ένας
διαχωρισμός που φαίνεται να έχει σημασία για τη διε-
ρεύνηση των νευροβιολογικών μηχανισμών της επιθε-
τικότητας, είναι αυτός μεταξύ παρορμητικών και
προσχεδιασμένων βίαιων πράξεων. Οι ψυχικά πάσχον-
τες γενικά μπορεί να διαπράξουν τόσο παρορμητικές
όσο και προσχεδιασμένες βίαιες πράξεις.

Βία στην οικογένεια: ορισμός-μορφές

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών είναι ένα
ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες.
Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πιο αποσιωπούμενο έγ-
κλημα στον κόσμο και αφορά άνδρες, γυναίκες και παι-
διά ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, ηλικίας και κοινωνικής
θέσης. Το φαινόμενο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής,
δεδομένης της έκτασης που έχει προσλάβει και της δυ-
σκολίας στον εντοπισμό και την εξάλειψη της βίαιης συμ-
περιφοράς. Πολλοί άνθρωποι, σε πολλές χώρες,
υποτιμούν το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας ή
ακόμη το θεωρούν ένα προσωπικό πρόβλημα που δε
μπορεί να ενταχθεί στη δικαιοδοσία του νομικού συστή-
ματος, παρά τα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία. Σύμ-
φωνα με τη UNICEF, όμως, η συζυγική βία προκαλεί
περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους γυναικών
ηλικίας 45 ως 65 ετών από ό, τι ο καρκίνος. Στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, τουλάχιστον 1 στις 5 γυναίκες έχει εμπει-
ρία βίαιης συμπεριφοράς από τον άντρα-σύντροφό της,
ενώ το 95% όλων των περιστατικών χρήσης βίας εναν-
τίον γυναικών λαμβάνει χώρα στο σπίτι.

Προκειμένου να μιλήσει κανείς για την ενδοοικογε-
νειακή βία, βασική προϋπόθεση αποτελεί να έχει προ-
ηγουμένως αποσαφηνίσει εννοιολογικά και
προσδιορίσει τους όρους απ’ τους οποίους αποτελείται.
Ως βία στο παρόν κεφάλαιο εννοείται η σωματική, λε-
κτική, σεξουαλική ή ψυχολογική/ συναισθηματική κά-
κωση ή βλάβη της υγείας κάποιου ατόμου καθώς και η
παραμέληση και ο εξαναγκασμός. Όταν αναφερόμαστε
στην οικογένεια εννοούμε όχι μόνο την πυρηνική αλλά
την εκτεταμένη, συμπεριλαμβανομένου και συντρόφων
που συζούν, χωρίς να έχουν προβεί σε γάμο.

Με την πρόσφατη μάλιστα αναθεώρηση του νόμου
για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν.
3500/24-10-2006) ορίζεται σαφώς ότι: «Ενδοοικογενει-
ακή βία θεωρείται η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος
μέλους της οικογένειας [...] που αποτελείται από συζύ-
γους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα
τους [...] περιλαμβάνονται επίσης, εφόσον συνοικούν,
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθ-
μού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός
συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει οριστεί μέλος
της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που
συνοικεί στην οικογένεια [...] οι διατάξεις του παρόντος
νόμου εφαρμόζονται και στη μόνιμη σύντροφο του
άνδρα ή το μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα
τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά
συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους [...] Θύμα εν-
δοοικογενειακής βίας θεωρείται κάθε πρόσωπο σε
βάρος ή στην οικογένεια του οποίου τελείται αξιόποινη
πράξη καθώς και ο ανήλικος ενώπιον του οποίου τελεί-
ται μια από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας».

Ως σωματική βία νοείται η πρόκληση σωματικής κά-
κωσης ή βλάβης της υγείας του άλλου και κυμαίνεται
από ένα χαστούκι στο πρόσωπο ως στην εκ προθέσεως
ανθρωποκτονία. Η λεκτική βία συμπεριλαμβάνει φωνές,
εξυβρίσεις, απειλές και λεκτικό εξευτελισμό ή τρομοκρα-
τία, σχετίζεται δε άμεσα με την ψυχολογική/ συναισθη-
ματική βία που νοείται ως η ελαφρά ή σοβαρή
πρόκληση ψυχολογικής βλάβης στο θύμα με συνέπεια
ως και τη μείωση της λειτουργικότητάς του σε ψυχολο-
γικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα στα πλαίσια της εν-
δοοικογενειακής βίας, θεωρείται ακόμη η αποστέρηση
από το θύμα των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων του
(ελευθερία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συναισθη-
ματική φροντίδα, εκπαίδευση και αυτοδιάθεση), ενώ ως
σεξουαλική βία ορίζεται ο εξαναγκασμός, με σωματική
βία ή με απειλή του θύματος, σε συνουσία, ασελγή
πράξη ή ανοχή της καθώς και η προσβολή της γενετή-
σιας αξιοπρέπειάς του.

Αιτιολογικές προσεγγίσεις

Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές και διαφορετι-
κές μεταξύ τους θεωρίες που επιχειρούν να ερμηνεύ-
σουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ θα
παρουσιάσουμε μια συνοπτική επισκόπηση των κυριό-
τερων θεωριών:

1. Ψυχολογικές-Ψυχαναλυτικές θεωρίες: η κακο-
ποίηση κι η βία κατά μελών της οικογένειας μπορεί να
εξηγηθεί με βάση τα παθολογικά χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του δράστη και του θύματος που πη-
γάζουν από ελλείμματα και καθηλώσεις κατά τη διάρκεια
της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξής τους. Έχει δε δει-
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δειχτεί ότι ανάμεσα στους δράστες ή/ και τα θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας παρατηρούνται υψηλά ποσοστά
ψυχοπαθολογικών διαταραχών (κατά τα DSM ή ICD δια-
γνωστικά συστήματα).

2. Γνωσιακές θεωρίες: η ενδοοικογενειακή βία ερ-
μηνεύεται ως προϊόν επίλυσης της γνωστικής ασυμφω-
νίας του δράστη αναφορικά με την εικόνα του εαυτού
του ή/ και ως τρόπος πραγματοποίησης (εκδραμάτισης)
φαντασιωσικών σκηνών σωματικής επιθετικότητας και
σεξουαλικής υπεροχής. Οι φαντασιώσεις αυτές θεωρεί-
ται ότι ενισχύονται απ’ το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα
πρότυπα που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ.

3. Συμπεριφορικές θεωρίες: σύμφωνα με αυτές τις
θεωρίες, η συμπεριφορά των ανθρώπων στοχεύει στην
επιβράβευση ή/ και την αποφυγή κυρώσεων. Έτσι, ο
δράστης της κακοποίησης επιβραβεύεται συμπεριφορι-
στικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά όταν ασκεί την κα-
ταχρηστική συμπεριφορά και τιμωρείται αντιστοίχως
όταν την αποφεύγει. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μα-
θαίνει να επιλέγει αυτή τη συμπεριφορά προκειμένου να
ικανοποιηθεί.

4. Θεωρία της κοινωνικής μάθησης: η κακοποίηση
είναι αποτέλεσμα μάθησης. Ο δράστης έχει μάθει να φέ-
ρεται λόγω προηγούμενης δικής του εμπειρίας (ως θύμα
ή μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια κα-
ταγωγής) με τέτοιου είδους συμπεριφορές, που επι-
πλέον, θεωρούνται ηθικά και κοινωνικά δικαιολογήσιμες.
Η θεωρία αυτή εξηγεί ικανοποιητικά την ύπαρξη κακο-
ποίησης από διαφορετικούς δράστες στο πλαίσιο της
ίδιας οικογένειας.

5. Θεωρία της κοινωνικής συναλλαγής: πρόκειται
για θεωρία, συμπεριφοριστική στην ουσία της, καθώς
αναφέρεται και πάλι σε έννοιες επιβράβευσης και τιμω-
ρίας συγκεκριμένων συμπεριφορών. Το σημείο που τη
διαφοροποιεί απ’ τις αμιγώς συμπεριφοριστικές είναι ότι
αξιολογεί το δράστη ως φέροντα εξουσία και δύναμη
επιβολής στα θύματα, και τα τελευταία ως αδύναμα να
προστατευτούν αλλά και να ικανοποιήσουν το δράστη
με άλλο τρόπο εκτός της κακοποίησης εις βάρος τους. 

6. Θεωρία συναισθηματικών δεσμών: πρόκειται
για μια θεωρία που συνυπολογίζει κοινωνικές και ψυχο-
λογικές παραμέτρους για την ερμηνεία του φαινομένου
της ενδοοικογενειακής βίας. Η θεωρία που ανέπτυξε ο
Bowlby πρεσβεύει ότι μεταξύ παιδιού και γονιού ανα-
πτύσσονται συναισθηματικοί δεσμοί από τη στιγμή της
γέννησης. Ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι δεσμοί θα δημι-
ουργήσουν δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς κατά
την παιδική ηλικία, οι οποίες με τη σειρά τους θα προ-
καλέσουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
κατά την ενήλικη ζωή. Σε αυτή λοιπόν τη βάση, η ενδο-
οικογενειακή βία ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της αδυ-
ναμίας να διαμορφωθούν υγιείς σχέσεις και να
αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί αγάπης μέσα στο οικογε-
νειακό πλαίσιο.

7. Θεωρία των οικογενειακών συστημάτων: σε
κάθε οικογενειακό σύστημα διαμορφώνονται συγκεκρι-
μένες σχέσεις και δυναμικές που εξαρτώνται απ’ την
προσωπικότητα των μελών, τις κοινωνικές μεταβλητές,
το ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει και άλλους παρά-
γοντες. Σύμφωνα με τη θεωρία των οικογενειακών συ-
στημάτων, η κακοποίηση θεωρείται αποτέλεσμα
ανισορροπίας στη δυναμική των σχέσεων και ύπαρξης
διαρκούς καταχρηστικής συμπεριφοράς που, σε συγκε-
κριμένες συνθήκες, μετατρέπεται σε κακοποίηση.  

8. Θεωρία της υποκουλτούρας της βίας: κοινω-
νική στη βάση της, η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι κάθε
κοινωνική ομάδα αποδέχεται διαφορετικά επίπεδα βίας.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα
υποκουλτούρας καταχρηστική ή κακοποιητική συμπερι-
φορά γίνεται ευκολότερα αποδεκτή, ενίοτε δε ενθαρρύ-
νεται  απ’ το αξιακό πλαίσιο που τα διέπει. Η θεωρία
αυτή υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα που δεί-
χνουν ότι σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές τα επεισό-
δια βίας είναι πιο συχνά.

9. Θεωρία των πόρων: σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, σε κάθε κοινωνικό σύστημα υπάρχει η έννοια της
βίας. Η κακοποίηση είναι αποτέλεσμα της δυνατότητας
για επιβολή εξουσίας λόγω πλεονάσματος οικονομικών,
κοινωνικών, ψυχολογικών πόρων που διαθέτουν οι δρά-
στες κακοποίησης. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η βίαιη και
καταχρηστική συμπεριφορά έχει ως κίνητρο την από-
κτηση, επιβολή ή διατήρηση της εξουσίας.

10. Θεωρία της ανακολουθίας της κοινωνικής
τάξης: στον αντίποδα της θεωρίας των πόρων, βρίσκε-
ται η θεωρία της ανακολουθίας της κοινωνικής τάξης
που ερμηνεύει την κακοποίηση ως αποτέλεσμα έλλει-
ψης (κοινωνικών, ψυχολογικών, οικονομικών) πόρων
και το συνεπακόλουθο άγχος που αυτή η έλλειψη δημι-
ουργεί. Η θεωρία επικεντρώνεται στην άνιση κατανομή
των πόρων στις διάφορες κοινωνικές τάξεις, που προ-
καλεί τριγμούς στα κυρίαρχα αξιακά και εξουσιαστικά
συστήματα.

11. Θεωρία της κοινωνικοποίησης των ρόλων
των δύο φύλων: η συγκεκριμένη θεωρία επικεντρώνε-
ται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των δύο φύλων
που ενθαρρύνει τους άνδρες να είναι πιο επιθετικοί απ’
τις γυναίκες και να εκφράζουν τα συναισθήματα και την
αρρενωπότητά τους με τη βία ή/ και τη σεξουαλική επι-
θετικότητα. Η κακοποίηση κι η καταχρηστική συμπερι-
φορά λοιπόν συνδέονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά
των δύο φύλων (άνδρας= επιθετικός, δράστης/ γυναίκα
= παθητική, θύμα), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κοι-
νωνικά.

12. Φεμινιστικές θεωρίες: οι φεμινιστικές προσεγ-
γίσεις ερμηνεύουν την κακοποίηση ως επιφαινόμενο
μιας πατριαρχικής κοινωνικής δομής που ενθαρρύνει τη
βία κατά των γυναικών, οι οποίες θεωρούνται υποδεέ-
στερες και πιο αδύναμες. Οιπροσεγγίσειςαυτές βασίζο-
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βασίζονται στην αναγνώριση της διαχρονικότητας της
υποτέλειας των γυναικών στους άνδρες, από την
απαρχή του κοινωνικά οργανωμένου κόσμου ως τις
μέρες μας. Στις προσεγγίσεις αυτές, η ενδοοικογενειακή
βία ταυτίζεται με τη βία κατά των γυναικών, γεγονός που
υποστηρίζεται από τα ερευνητικά δεδομένα.

Μύθοι σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το φαινόμενο
της ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα σύνθετο και
υπεισέρχονται πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες στη
δημιουργία και εμφάνισή του. Επιπλέον, οι ανομοιογε-
νείς και πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που
προτείνονται αλλά και η παραγνώριση της έκτασης και
της σοβαρότητας του φαινομένου έχουν σχηματίσει
πρόσφορο έδαφος για την ανάδυση και εδραίωση στε-
ρεοτυπικών αντιλήψεων αναφορικά με τη φύση και τα
χαρακτηριστικά της βίας. Η απουσία, λόγω της δυσκο-
λίας που ενυπάρχει, στην καταγραφή των περιστατικών
κακοποίησης («σκοτεινός αριθμός βίας») και η αμφισβή-
τηση των ευρημάτων επιστημονικών ερευνών καθι-
στούν ακόμη δυσκολότερη μια ρεαλιστική και ελεύθερη
στερεοτύπων ανάγνωση του φαινομένου. Ωστόσο, τα
επιστημονικά ευρήματα που προκύπτουν απ’ τις υπάρ-
χουσες έρευνες, παρέχουν τη δυνατότητα να ανατρα-
πούν οι μύθοι που συνοδεύουν την ενδοοικογενειακή
βία:
 Τα θύματα της κακοποίησης προκαλούν με τη

συμπεριφορά τους τη βία εναντίον τους.
 Τα θύματα μπορούν να σταματήσουν την κακο-

ποίηση, αν διορθώσουν τη συμπεριφορά τους.
 Η κατάχρηση αλκοόλ/ ναρκωτικών προκαλεί την

κακοποίηση.
 Δράστες κακοποίησης δεν είναι μόνο άντρες,

αλλά και γυναίκες.
 Η κακοποιητική συμπεριφορά συχνά εξαλείφεται

χωρίς παρέμβαση (απλά παύει να συμβαίνει).
 Η ψυχοθεραπεία των δραστών είναι αποτελεσμα-

τικότερη μέθοδος απ’ τον εγκλεισμό. 
 Τα θύματα που παραμένουν σε σχέσεις κακοποί-

ησης πάσχουν ψυχικά («είναι μαζοχιστικά άτομα»).
 Η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει μόνο σε δυσλει-

τουργικές οικογένειες.
 Η κακοποίηση εμφανίζεται μόνο σε οικογένειες με

χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.
 Τα θύματα της κακοποίησης  μεγαλοποιούν τις

πράξεις βίας («υπερβάλλουν»).
 Οι δράστες κακοποίησης έχουν κοινά ατομικά και

κοινωνικά χαρακτηριστικά.
 Αυτοί που κακοποιούν δεν είναι σε θέση να ελέγ-

ξουν τις ενέργειές τους.

 Τα παιδιά που έχουν υπάρξει μάρτυρες ή έχουν
υποστεί καταχρηστικά συμπεριφορά, θα εξελιχθούν ως
ενήλικες σε δράστες κακοποίησης.
 Η κακοποίηση είναι φαινόμενο που αφορά ψυχικά

ασθενή άτομα.
 Η κακοποίηση είναι ιδιωτική, οικογενειακή υπό-

θεση και πρέπει να επιλυθεί μέσα στους κόλπους της
οικογένειας.  

Παράγοντες κίνδυνου για την εμφάνιση ενδοοικο-
γενειακής βίας

Η ανασκόπηση των επιστημονικών ερευνών αναφο-
ρικά με την ενδοοικογενειακή βία καταδεικνύει ορισμέ-
νους παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με την
εμφάνιση καταχρηστικής συμπεριφοράς. Οι παράγοντες
αυτί είναι:

1) Η έλλειψη διαθέσιμου υποστηρικτικού δικτύου
λόγω γεωγραφικής και κοινωνικής απομόνωσης.

2) Η υπερβολική εξάρτηση, τόσο συναισθηματική
όσο και οικονομική, από το σύζυγο.

3) «Σημαντικά» γεγονότα ζωής, όπως η εγκυμοσύνη,
ο θάνατος, απιστία, αλλαγή επαγγελματικής καριέρας,
χρόνια ιατρικά προβλήματα για τη γυναίκα ή για τα παι-
διά.

4) Η κατάχρηση  εξαρτησιογόνων  ουσιών, ως πα-
ράγοντας οικονομικής και συναισθηματικής επιβάρυν-
σης του οικογενειακού συστήματος.

5) Το ηλικιακό φάσμα μεταξύ 18-35 ετών.
6) Η σύγκρουση γονεϊκών ή/ και συζυγικού ρόλου.
7) Η μορφωτική και επαγγελματική ανισότητα μεταξύ

συζύγων.
Η αναφορά των παραπάνω παραγόντων δεν μπορεί

να είναι γενικεύσιμη: πρόκειται περισσότερο για επιβα-
ρυντικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν στην εμφά-
νιση επεισοδίων καταχρηστικής συμπεριφοράς, σε
καμία περίπτωση όμως δεν θεωρείται ότι έχουν αιτιολο-
γική σχέση συνάφειας. 

Πρόληψη-θεραπεία

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να
αντιμετωπιστεί, ως ένα βαθμό, μέσα στο πλαίσιο ενός
σχεδίου, με στόχο την εξάλειψη της καταχρηστικής συμ-
περιφοράς. Στην κατεύθυνση αυτή, χρειάζεται μια πο-
λυεπίπεδη και συστηματική προσέγγιση, που θα
λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους παρά-
γοντες που σχετίζονται μ’ αυτό. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης ή δράσης πρέπει να χα-
ρακτηρίζονται από συνοχή και συνέχεια, να μην είναι δη-
λαδή αποσπασματικές, και να εντάσσονται σε ένα
ευρύτερο, με μακροπρόθεσμους στόχους, σχέδιο. Σ’ αυ-
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τό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πριν την
παρέμβαση σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω επίπεδα
πρόληψης ή/ και φροντίδας, είναι απαραίτητη η κατα-
γραφή του μεγέθους του φαινομένου, μέσα σε ένα άρτια
δομημένο και οργανωμένο σύστημα υπηρεσιών
(Υπουργείο Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
Μ.Κ.Ο, υποστηρικτικές δομές κτλ.).

1. Πρωτοβάθμια πρόληψη: Ευαισθητοποίηση του
γενικού πληθυσμού, μέσω της πληροφόρησης (ΜΜΕ,
εκστρατείες ενημέρωσης, ομιλίες σε σχολεία και φορείς,
όπως η Αστυνομία, η Εκκλησία κτλ.). Σημαντική σ’ αυτό
το επίπεδο πρόληψης είναι η δράση των μη κυβερνητι-
κών οργανώσεων, πάντα με την αρωγή των κρατικών
φορέων.  

2. Δευτεροβάθμια πρόληψη: Εστιασμένες παρεμ-
βάσεις, μετά την καταγραφή των οικογενειών που εμφα-
νίζουν κακοποιητική συμπεριφορά, με στόχο την
κατανόηση του τραυματικού γεγονότος, τη συμβουλευ-
τική στην κρίση  και την ενθάρρυνση για αναζήτηση βοή-
θειας (επισκέψεις στο σπίτι, τηλεφωνική γραμμή
βοήθειας, νομικές συμβουλές, οικονομική ενίσχυση και
παροχή πληροφοριών).

3. Τριτοβάθμια πρόληψη: Αντιμετώπιση του τραυ-
ματικού γεγονότος σε ένα πλαίσιο που θα μειώσει την
άμεση βλάβη και θα στηρίξει το θύμα με όλους τους τρό-
πους, προκειμένου να επανέλθει και να πάρει σημαντι-
κές αποφάσεις για το μέλλον του (άμεση νοσηλεία,
ξενώνες υποδοχής, νομική υποστήριξη και ατομική ή/
και ομαδική ψυχοθεραπεία). 

Σε επίπεδο θεραπείας, το ιδανικό είναι να παρασχε-
θεί ατομική συμβουλευτική και ομαδική ψυχοθεραπεία,
φέρνοντας τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε επαφή
με άλλα που έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες. Στη
χώρα μας, ωστόσο, η συνηθισμένη πρακτική είναι το
θύμα να καλύπτεται κατά κύριο λόγο συμβουλευτικά κι
όχι ψυχοθεραπευτικά. Παρόλα αυτά, η ψυχοθεραπεία
μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο που έχει υποστεί βία
μέσα στην οικογένεια, να ανακτήσει τη χαμένη του αυ-
τοπεποίθηση και αυτονομία και να πραγματοποιήσει μια
θετική αλλαγή στη ζωή του, ανακτώντας την ψυχική του
ισορροπία. Τα είδη της ψυχοθεραπείας ποικίλλουν από
την άποψη της τεχνικής και της οπτικής γωνίας, οι στό-
χοι όμως παραμένουν ίδιοι: εστιάζονται στην τρέχουσα
συμπεριφορά και στην κατανόηση των τρόπων με τους
οποίους το περιβάλλον επιδρά στην εμφάνιση και εδραί-
ωση του φαινομένου.  
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