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Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του παραδοτέου 4.1. ''Οδηγός εκπαίδευσης και 

παρουσίαση προγράμματος'' του έργου ''Πρόληψη και καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας 

εναντίον γυναικών Ρομά'', με το ακρωνύμιο PATTERN και αριθμό έργου 881731, το οποίο ξεκίνησε 

την 1η Ιουνίου, 2020 και έχει διάρκεια 24 μήνες. Το έργο PATTERN συμπεριλαμβάνεται στην 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων ''REC-RDAP-GBV-AG-2019 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας εις βάρος παιδιών, νέων και 

γυναικών''. Ο γενικός σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση 

της έμφυλης βίας (gender-based violence) εις βάρος γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, 

την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. 

Η έμφυλη βία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία μας, το οποίο οδηγεί 

στη διατήρηση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμη και σήμερα, ένα ζήτημα που 

γίνεται ακόμα πιο έντονα αισθητό όταν μιλάμε για εθνοτικές μειονότητες, όπως οι Ρομά. Για αυτό 

το λόγο είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω των ιδιαιτεροτήτων που 

υπάρχουν σε αυτή την κοινότητα. 

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά 

προσέγγιση 10 από το σύνολο των 12 εκατομμυρίων Ρομά ζουν στην Ευρώπη, ενώ περίπου 6 

εκατομμύρια είναι πολίτες ή κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Η κοινότητα των Ρομά 

αντιπροσωπεύει το 1,18% ολόκληρου του πληθυσμού της ΕΕ. Αυτό το ποσοστό διαφέρει αρκετά 

μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο έργο PATTERN: 0,49% στην Πορτογαλία, 1,55% στην 

Ελλάδα, 1,63% στην Ισπανία, 8.63% στη Ρουμανία και 9.94% στη Βουλγαρία2. 

Παρά τον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και πολιτικών που προωθούνται ειδικά από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης για την εξασφάλιση της ισότητας και μη-διάκρισης αυτής της μειονότητας, ακόμη και 

σήμερα υπάρχουν πολλά περιστατικά που συνεχίζουν να υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των Ρομά. Η προκατάληψης αυξάνεται επίσης στην περίπτωση των γυναικών, οι οποίες υφίστανται 

διπλή διάκριση (double discrimination): και επειδή είναι γυναίκες, και επειδή είναι Ρομά. Αυτή η 

διπλή διάκριση καθιστά τις γυναίκες πιο ανασφαλείς και ευάλωτες, όχι μόνο στο πλαίσιο του 

γενικότερου κοινωνικού συνόλου, αλλά ακόμη και στην ίδια τους την κοινότητα. 

 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020, σε Perista, 2021. 
2 Υποστηρικτικό θέμα του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήματα Ρομά, 2012, 
σε Perista, 2021. 
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Ο κύριος θεσμός στην κοινότητα των Ρομά είναι η οικογένεια, και ο ρόλος των γυναικών είναι 

θεμελιώδης σε αυτήν, καθώς είναι υπεύθυνες για την διασφάλιση ευημερίας της οικογένειας και 

της μετάδοσης αξιών της κουλτούρας τους. Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις και προς αποφυγή 

συγκρούσεων, οι γυναίκες είναι διστακτικές στο να αναφέρουν τέτοιου είδους βίαιες 

συμπεριφορές ή και ακόμα να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές ή φορείς που υποστηρίζουν 

κακοποιημένες γυναίκες, που υφίστανται βία από τους συντρόφους τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ακόμα υπάρχει αποδοκιμασία όταν υποβάλλουν καταγγελία κατά του συντρόφου τους. 

Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση συνεργασία με γυναίκες Ρομά με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά (μορφωτικό επίπεδο, ηλικία…), κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, 

για την προώθηση ανταλλαγής απόψεων και πεποιθήσεων, ως ο καλύτερος τρόπος για να 

επιτευχθεί η ενδυνάμωση των γυναικών αυτών. 
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Μέρος I: Οδηγός υλοποίησης εκπαιδεύσεων 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες εκπαιδεύσεις με γυναίκες από κοινότητες 

Ρομά, πριν γίνει αναφορά στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συνεδρίων, έχει δημιουργηθεί μια 

σειρά κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την καθοδήγηση εκείνων που ενδιαφέρονται να 

οργανώσουν αυτές τις εκπαιδεύσεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησής τους. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διευκόλυνση εύρεσης γυναικών για να συμμετάσχουν 

στις εκπαιδεύσεις, καθώς και στην επιλογή χώρου διεξαγωγής. Ταυτόχρονα, μια σειρά 

κατευθυντήριων γραμμών θα δοθεί στην Ενότητα 1.3. για την βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω 

εκπαιδεύσεων. Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της γνώσης που απέκτησαν οι συμμετέχουσες 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εντοπίζεται στην παρούσα Ενότητα (1.4. Εργαλείο: 

Ερωτηματολόγιο προ- & μετά- αξιολόγησης συμμετεχουσών). 

1.1. Εύρεση Συμμετεχουσών 
Στόχος αυτών των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των γυναικών 

Ρομά πάνω στην έμφυλη βία. Οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν με μικρές ομάδες γυναικών, κατά 

προτίμηση 10 γυναίκες ανά εκπαίδευση. Λόγω της ευαισθησίας του θέματος, θα ήταν καλό να 

υπάρχει όριο στον αριθμό συμμετεχουσών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη άνεση και 

ασφάλεια των γυναικών. 

Η ιδέα είναι να δημιουργηθούν ομάδες γυναικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά (γυναίκες με 

διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικών ηλικιώμ), αλλά με κοινό σημείο το γεγονός ότι ανήκουν 

στην κοινότητα Ρομά. Αυτό θα επιτρέψει να γίνει ανάλυση των διαφορετικών απόψεων που 

υπάρχουν για την έμφυλη βία στην κοινότητά τους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες να 

αισθανθούν πιο ασφαλείς και να αποκτήσουν το επίπεδο αυτοπεποίθησης που είναι απαραίτητο 

για να αντιμετωπίσουν μια τέτοιου είδους κατάσταση. Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη:  

● Η ψυχολογική κατάσταση των γυναικών και ο βαθμός αυτοπεποίθησής τους. 

● Ηλικιακό εύρος: 20-55. 

● Ακαδημαϊκή κατάρτιση: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. 

● Αν είναι δυνατόν, γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικές υπο-κοινότητες Ρομά. 
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1.2. Εκπαιδευτικοί χώροι και προϋποθέσεις απτής υλοποίησης του έργου 

Για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων θα ήταν επιθυμητό να επιλεχθεί ένας χώρος όπου οι 

γυναίκες θα αισθάνονται άνετα και ασφαλείς. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να αισθάνονται 

άνετα στον χώρο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπιστοσύνη από πλευράς συμμετεχουσών.  

Έτσι, οι επιλεγμένοι χώροι διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο 

περιβάλλον τους, να τους είναι οικείοι, και να εγγυώνται επαρκή ιδιωτικότητα, έτσι ώστε να μην 

έχουν αίσθημα καταναγκασμού, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και διήγησης σχετικών εμπειριών και έκφρασης των σκέψεών τους. 

1.3. Μέθοδοι και τεχνικές μάθησης  

Κατά την υλοποίηση της εκπαίδευσης,  σημασία δεν έχει μόνο το περιεχόμενο να είναι σχετικό με 

την θεματολογία, αλλά και ο τρόπος που χωρίζεται σε ενότητες. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει 

ακολουθώντας τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές. 

➢ Κατανόηση περιεχομένου 

Για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και της κατανόησης των συμμετεχουσών, οι επεξηγήσεις θα 

πρέπει,  να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές, σύντομες, περιεκτικές και συνοδευόμενες από 

παραδείγματα. Η χρήση παραδειγμάτων από καταστάσεις που προέρχονται από την 

καθημερινότητά τους και στις οποίες είναι συνηθισμένες, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

του περιεχομένου των εκπαιδεύσεων. Ταυτοχρόνως, είναι απαραίτητο να γίνεται προσαρμογή των 

επεξηγήσεων στο επίπεδο της κάθε ομάδας και κάθε ατόμου, όπου είναι εφικτό. Για αυτόν το λόγο, 

προτείνεται να ερωτηθούν οι συμμετέχουσες για την γνώση τους στο θέμα που πρόκειται να 

διδαχθούν. 

➢ Ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των συμμετεχουσών στις εκπαιδεύσεις 

Είναι σημαντικό όλες οι εκπαιδεύσεις να είναι διαδραστικές καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Ο/η 

εκπαιδευτής/-τρια θα πρέπει να αποφεύγει τη διεξαγωγή του εργαστηρίου με τρόπο μονόδρομης 

επικοινωνίας, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα για την ενεργή συμμετοχή των γυναικών κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων, έτσι ώστε η συμμετοχή τους να μην αποτελεί ένα περιστασιακό, αλλά 

ένα δυναμικό κομμάτι των εκπαιδεύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο/η εκπαιδευτής/-τρια θα 

προσπαθήσει να προσφέρει τρόπους συμμετοχής και έκφρασης των ιδεών τους. 
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Μερικά από τα εργαλεία για την ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευόμενων μπορεί να είναι: 

o Καταιγισμός ιδεών (brainstorming), 

o Να ερωτηθούν οι συμμετέχουσες σχετικά με το επίπεδο γνώσης τους πάνω στο προς 

συζήτηση θέμα, 

o Επεξήγηση του περιεχομένου μέσω ερωτήσεων που θα πρέπει να απαντήσουν οι 

συμμετέχουσες, 

o Διεξαγωγή διαλόγου (debate), 

o Παρακίνηση των συμμετεχουσών να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες, υπό την 

προϋπόθεση ότι θέλουν να τις μοιραστούν, 

o Παιχνίδια ρόλων με προσομοίωση σκηνών σχετικών με το περιεχόμενο, 

o Δραματοποίηση, 

o Ομαδική εργασία: Ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη καλής δυναμικής στις 

εκπαιδεύσεις είναι οι συμμετέχουσες, ως ομάδα, να δημιουργήσουν μια λίστα με 

κανόνες που θα διέπουν την εκπαίδευση, κατασκευασμένη από εκείνες και 

προορισμένη για εκείνες. 

➢ Δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ γυναικών 

Οι εκπαιδευτές/-τριες θα πρέπει να προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικές συνεδρίες 

θα βοηθήσουν τις γυναίκες να δημιουργήσουν διασυνδέσεις μεταξύ τους: ανοίγοντας διόδους 

επικοινωνίας, βοήθειας και αλληλοϋποστήριξης κατά την ολοκλήρωση της κάθε εκπαίδευσης. 

➢ Σεβασμός και φροντίδα προς τις συμμετέχουσες 

Είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός ως προς τον χρόνο εκμάθησης της κάθε εκπαιδευόμενης, 

χωρίς να χλευάζεται ή να υποτιμάται για την έλλειψη γνώσεών της. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι οι εκπαιδεύσεις μπορεί να αγγίξουν ευαίσθητα θέματα, και μπορεί κάποιες γυναίκες να 

νιώσουν ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης τούς προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, κάποιες να 

κλάψουν, κάποιες να αποφασίσουν ότι δεν θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ή να θέλουν να φύγουν 

από την αίθουσα. Ο/η εκπαιδευτής/-τρια θα πρέπει να παρακολουθεί αυτές τις ανάγκες, και να 

σέβεται τα συναισθήματα των συμμετεχουσών, χωρίς να τα ακυρώνει ή να τα υποβαθμίζει, και να 

τους δίνει τον χώρο να τα μοιραστούν, αν το θέλουν. Θα πρέπει επίσης να σέβεται τις αποφάσεις 
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των συμμετεχουσών να μην συμμετέχουν ή  να φύγουν από την αίθουσα, χωρίς να τις κρίνει ή να 

κατακρίνει την στάση τους στις υπόλοιπες συμμετέχουσες που παρέμειναν. 

1.4. Εργαλείο: Ερωτηματολόγιο προ- & μετά- αξιολόγησης συμμετεχουσών  
Το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, 

το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τις συμμετέχουσες πριν και μετά την εκπαίδευση. Οι 

γυναίκες Ρομά που θα παρακολουθήσουν τις εκπαιδεύσεις μπορεί να έχουν διαφορετική αντίληψη 

του τι είναι η  έμφυλη βία λόγω προσωπικών και επαγγελματικών τους εμπειριών. Η συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία, μπορεί να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για 

την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

συμμετεχουσών και για την ενίσχυση γνώσεών τους στα αδύναμά τους σημεία. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ηλικία 

☐18-24        ☐ 25-34        ☐35-44        ☐ 45-54     ☐ ≥55 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

___Εισάγετε κείμενο___ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Τι είναι η έμφυλη βία; 

___Εισάγετε κείμενο___ 

Σημειώστε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

Έμφυλη βία είναι το είδος βίας που συναντάται στο πλαίσιο της οικογένειας. ☐    

Έμφυλη βία είναι η άσκηση βίας από άνδρες κατά των γυναικών απλώς επειδή είναι γυναίκες. ☐    

Έμφυλη βία είναι η άσκηση βίας από άνδρες κατά γυναικών και το αντίστροφο. ☐    

Έμφυλη βία είναι όταν ένας άνδρας ασκεί σωματική ή/και ψυχολογική βία εις βάρος της συζύγου του. ☐    

Πιστεύετε ότι οι γυναίκες μπορούν να κατηγορηθούν για έμφυλη βία; 

              Ναι ☐                                      Όχι ☐  

Πιστεύετε ότι η έμφυλη βία είναι δικαιολογείται; 

             Ναι ☐                                      Όχι ☐  

Πιστεύετε ότι η έμφυλη βία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία; 

               Ναι ☐                                     Όχι ☐  

Πιστεύετε ότι οι γυναίκες πρέπει να ανέχονται κάποιες μορφές βίας (καταστάσεις/συμπεριφορές) ή/και 
χειραγώγησης από τον σύντροφό τους για απλό λόγο ότι είναι ο σύντροφός τους; 

               Ναι ☐                                     Όχι ☐  Γιατί;.......... 
 

Γνωρίζετε τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας που υπάρχουν για θύματα έμφυλης βίας; 

               Ναι ☐                                     Όχι ☐    
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Πιστεύετε ότι οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες όταν καταγγέλλουν ότι έχουν 
πέσει θύμα έμφυλης βίας; 

               Ναι ☐   Γιατί;..........              Όχι ☐   Γιατί;.......... 
 

Γνωρίζετε καταστάσεις που γυναίκες Ρομά έχουν βιώσει έμφυλη βία; Πώς αντιμετωπίστηκε η 
κατάσταση; 

___Εισάγετε κείμενο___ 

Σημειώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 5, όπου το 5 είναι το μέγιστο, για να περιγράψετε πόσο αληθείς 
είναι οι ακόλουθες προτάσεις: 

Η γυναίκα που ζει σε μια συνεχή κατάσταση κακομεταχείρισης είναι ένοχη γιατί συνεχίζει να ζει με τον 
αυτόν που της ασκεί βία. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Αν την χτυπά, είναι γιατί η ίδια έκανε κάτι λάθος. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Βίαιες καταστάσεις προκύπτουν λόγω κατάχρησης αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Οι γυναίκες πρέπει να ανέχονται την κατάσταση για το καλό των παιδιών. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Αν μου επιτεθεί ή με προσβάλλει, είναι γιατί πέρασε μια άσχημη μέρα, και πρέπει να το ανεχτώ. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

Ένας άνδρας δεν κακομεταχειρίζεται τη σύζυγό του χωρίς λόγο, σίγουρα θα έκανε κάτι εκείνη για να τον 
προκαλέσει. 

☐  1        ☐  2        ☐  3        ☐  4        ☐  5 

 
 

Μέρος II: Εκπαιδευτικές ενότητες 

2.1. Ενότητα 1: Εννοιολογικό πλαίσιο 

Αυτή η Ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχουσών με την έννοια της έμφυλης βίας, 

καθώς και με τις διαφορετικές μορφές εκδήλωσής της. Η Ενότητα 1 χωρίζεται σε δύο μέρη: το 

πρώτο μέρος είναι το εννοιολογικό κομμάτι που αναφέρεται στον ορισμό της έμφυλης βίας, στη 

διαφοροποίησή του από τον όρο «ενδοοικογενειακή βία», αλλά και στο πώς εκδηλώνεται μέσω 

μιας γενικής οπτικής γωνίας. Η έμφυλη βία προκύπτει και στην ιδιωτική σφαίρα, για αυτό και το 

δεύτερο μέρος αναφέρεται στην έμφυλη βία σε συγκεκριμένους τομείς, όπως αυτός του 

ζευγαριού, και στο οποίο οι συμμετέχουσες θα λάβουν διάφορες κατευθυντήριες γραμμές για την 

διευκόλυνση της αναγνώρισής της. 



 

               
12 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

2.1.α) Τι είναι η έμφυλη βία; 

Η έμφυλη βία είναι ένα από τα πιο υποβόσκοντα προβλήματα στην κοινωνία. Όπως υποδεικνύουν 

τα στατιστικά δεδομένα3, πολλές γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα χέρια των συντρόφων 

τους. Η έμφυλη βία είναι ένα πρόβλημα ριζωμένο στην ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

που παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρο. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών υποκινούμενο από την ανισότητα και την κατάχρηση της 

εξουσίας που εκδηλώνεται από τους άνδρες εις βάρος των γυναικών. 

Είναι υποχρεωτικό να αποσαφηνιστεί ο όρος της έμφυλης βίας, καθώς πολλές γυναίκες ακόμη και 

σήμερα δεν είναι εξοικειωμένες με την έννοια, γεγονός που τις οδηγεί στο να μην αναλάβουν 

δράση και να βάλουν ένα τέλος σε αυτή. Η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 

στη Διακήρυξή τους για την Εξάλειψη της Βίας έναντι των Γυναικών (ψήφισμα 48/104) που 

εκδόθηκε το 1993, στο Άρθρο 1 ορίζει την βία κατά των γυναικών ως: "οποιαδήποτε πράξη έμφυλης 

βίας που καταλήγει ή είναι πιθανό να καταλήξει σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή 

οδύνη σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών τέτοιων πράξεων, τον καταναγκασμό 

ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή".  

Με τη σειρά της, η ευρέως γνωστή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 20114 ορίζει ότι "η βία 

κατά των γυναικών" νοείται ως μία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή 

διάκρισης κατά των γυναικών και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πράξεις έμφυλης που 

υπονοούν ή μπορεί να υπονοούν βλάβη ή ταλαιπωρία για τις γυναίκες  σωματικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής, ή οικονομική φύσης, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του 

εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε  συμβαίνουν στη δημόσια είτε στην 

ιδιωτική ζωή” (Άρθρο 3.α).  

Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο θέμα και η σχετική ορολογία πρέπει να προσεγγίζονται με 

ευαισθησία, έχοντας υπόψη ότι μερικές χώρες απέρριψαν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

Στη Βουλγαρία, ακόμη και το Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε την απορριπτική απόφαση ως 

προς τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το θέμα δεν θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αλλά ότι σε κάποιες περιοχές, όπως τη Βουλγαρία, θα πρέπει να 

γίνεται αναφορά σε επιπρόσθετα στερεότυπα. 

 
3 María Paz Bermúdez, Montserrat Meléndez Dominguez, Epidemiological analysis of gender based-violence in the EU (Anal.Psicol. 
vol.36 no.3 Murcia oct./dic. 2020 Epub 21-DIC-2020). https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.428611. 
4 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istambul, 2011, 
article 3.a). 

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.428611
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Συνεπώς, έμφυλη βία είναι η βία που δέχονται οι γυναίκες, για τον απλό λόγο ότι είναι γυναίκες. 

Η έμφυλη βία σημαδεύεται από μια πατριαρχική δομή που βασίζεται σε έθιμα και παραδόσεις που 

διατηρούν την ανισότητα μεταξύ των φύλων. Είναι ένα είδος εργαλειακής βίας, που βοηθά στην 

επιβολή ενός μοντέλου ανισότητας και κυριαρχίας προς τις γυναίκες, που δημιουργεί μια σειρά 

από βλάβες διαφορετικού μεγέθους, προκαλώντας την ακύρωση της προσωπικότητας του 

θύματος και την ισχυρή συναισθηματική εξάρτηση της από τον θύτη. 

2.1.β) Εκφάνσεις έμφυλης βίας 

Η έμφυλη βία ή η βία κατά των γυναικών δεν είναι ομοιογενής, αλλά εκδηλώνεται με πολύ 

διαφορετικούς τρόπους. Είναι πραγματικά σημαντικό να έχουμε επίγνωση όλων αυτών των 

εκφάνσεων προκειμένου να είμαστε σε θέση να δράσουμε κατά αυτής. Για να γίνει αυτό, πρέπει 

να λάβουμε υπόψη δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το είδος της βίας και το δεύτερο 

ο δράστης. 

Αναφορικά με τις μορφές βίας κατά των γυναικών, βρέθηκαν οι ακόλουθοι τύποι: 

⮚ Ψυχολογική βία. Είναι όλες αυτές οι συμπεριφορές που προκαλούν ή μπορεί να 

προκαλέσουν ψυχολογική ή συναισθηματική βλάβη στις γυναίκες. Η ψυχολογική βία 

περιλαμβάνει τον χλευασμό, υποβάθμιση των απόψεων των γυναικών, υποβάθμιση των 

ανησυχιών τους, προσβολές, πράξεις εκφοβισμού, αδιαφορία σε απαιτήσεις για στοργή και 

φροντίδα, ταπείνωση, απειλές, υποτίμηση, συναισθηματική εγκατάλειψη, επίρριψη 

ευθυνών, οικονομικό και συμπεριφορικό έλεγχο, κοινωνική απομόνωση, σύγχυση του 

θύματος, κλπ.  

⮚ Σεξουαλική βία. Αυτή είναι οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά που επιβάλλεται 

ενάντια στη θέληση της γυναίκας. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να αποτελούνται από 

άσεμνα ή/και εκφοβιστικά σχόλια, βλέμματα ή χειρονομίες, αγγίγματα, χάδια, φιλιά, 

στοματική, κολπική ή πρωκτική διείσδυση, χωρίς συγκατάθεση μη χρήση προστασίας κατά 

τη διάρκεια της συνουσίας, στάσεις κατά τη διάρκεια της συνουσίας που η γυναίκα θεωρεί 

ταπεινωτικές, επιδειξιομανία, έκθεση σε πορνογραφικό υλικό, κτλ. 

⮚ Σωματική βία. Αυτή συμβαίνει όταν ένα άτομο , προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει 

σωματική βλάβη σε άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή ένας άνδρας σε μια γυναίκα, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια ή ακόμη και θάνατο. Η σωματική βία περιλαμβάνει 

το σπρώξιμο, το άρπαγμα, το χτύπημα, το χαστούκι, την κλωτσιά, τη γροθιά, το κάψιμο, το 
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δάγκωμα, τις προσπάθειες στραγγαλισμού, το μαχαίρωμα, κλπ. Με άλλα λόγια, κάθε 

σωματική βία κατά των γυναικών, με οποιοδήποτε τρόπο. 

⮚ Οικονομική βία. Πρόκειται για κάθε περιορισμό όσον αφορά στην πρόσβαση και τη χρήση 

των οικονομικών πόρων, καθώς και για κάθε παρέμβαση στην οικονομική ζωή των 

γυναικών. Οικονομική βία είναι ο έλεγχος της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους 

προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομική εξάρτηση από τον δράστη, ο εξαναγκασμός των 

γυναικών να εκτελούν οικιακά καθήκοντα, η επιβολή περιορισμών στην δυνατότητα των 

γυναικών να σπουδάσουν ή να εργαστούν όπου θέλουν και όπου επιλέγουν, η 

παρεμπόδιση λήψης αποφάσεων σχετικά με τα οικονομικά, τον έλεγχο των οικονομικών 

πόρων της οικογένειας χωρίς να επιτρέπεται παρέμβαση της γυναίκας, κλπ. 

⮚ Έμμεση βία (vicarious violence). Είναι συμπεριφορές που στοχεύουν να βλάψουν τη 

γυναίκα μέσω των αγαπημένων της προσώπων, ειδικά μέσω των παιδιών της. Αυτές οι 

συμπεριφορές μπορεί να εκδηλώνονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους, όπως  η απειλή 

αυτών των προσώπων, η σεξουαλική βία, η πρόκληση σωματικής βλάβης ή ακόμα και ο 

θάνατος των παιδιών5. 

Αυτές οι μορφές βίας δεν εμφανίζονται μεμονωμένα, αλλά συχνά η ίδια συμπεριφορά μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τύπους βίας. Για παράδειγμα, η σεξουαλική βία 

περιλαμβάνει την ψυχολογική βία και συχνά και τη σωματική βία. 

Όσον αφορά στους δράστες τέτοιων μορφών βίας, μπορεί να είναι είτε μέλη της οικογένειας, είτε 

της ευρύτερης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του κράτους. Επομένως, με βάση την 

διαφοροποίηση που γίνεται στην Έκθεση της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών στην 

“Διεξοδική έρευνα όλων των  μορφών βίας κατά των γυναικών” (σελ. 109-155), μπορούμε να 

διακρίνουμε τρία σενάρια στα οποία μπορεί να προκύψει έμφυλη βία:  

⮚ Εντός της οικογένειας. Μπορεί να διαπραχθεί από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας 

εναντίον μιας γυναίκας. Συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε 

γάμο ή πρόωρο γάμο, όταν τις παρεμποδίζουν από το να σπουδάσουν, όταν 

εξαναγκάζονται να ασχοληθούν με τα οικιακά, η σεξουαλική βία, βία εντός του ζευγαριού 

 
5 Περιεχόμενο που σχετίζεται με τις μορφές βίας έχει αντληθεί από τις ακόλουθες πηγές: 

Secretary-General, of the United Nations (2006), “In-depth study on all forms of violence against women” (p. 36)  
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement  

UN Women, Frequently asked questions: sorts of violences against women and girls 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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ή από πρώην σύντροφο, κτλ. 

⮚ Εντός της κοινωνίας γενικότερα. Μπορεί να διαπραχθεί από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα 

ατόμων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την παρενόχληση στο δρόμο, τη σεξουαλική 

κακοποίηση ή και τον βιασμό, τη γυναικοκτονία, την εμπορία γυναικών, την παρένθετη 

μητρότητα, το μισθολογικό χάσμα, τη συμβολική βία (π.χ. γυναίκες ως αντικείμενα 

ευχαρίστησης για τους άνδρες στη δημοσιότητα), διαδικτυακή ή ψηφιακή βία [π.χ. 

διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), σέξτινγκ (sexting), κλπ.], κλπ. 

⮚ Η βία που διαπράττεται ή γίνεται ανεκτή από το κράτος είναι, για παράδειγμα, η βία στις 

φυλακές, οι πολιτικές και οι κανονισμοί που στοχεύουν τις γυναίκες, ο ακρωτηριασμός των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, ακόμη και οι επιλεκτικές αμβλώσεις ή η αναγκαστική 

στείρωση. 

2.1.γ) Έμφυλη βία εντός του ζευγαριού 

Όταν γίνεται αναφορά στην έμφυλη βία στη σφαίρα του ζευγαριού, νοείται μια μορφή βίας κατά 

της γυναίκας που διαπράττεται από τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, ή από κάποιο 

άλλο πρόσωπο με το οποίο είχε παρόμοια συναισθηματική σχέση6. Θα λάμβανε χώρα στο 

οικογενειακό περιβάλλον που προαναφέρθηκε, ωστόσο και ο δράστης δεν ανήκει πάντα στον 

οικογενειακή δομή του θύματος, αφενός διότι δεν συγκατοικούν όλα τα ζευγάρια και αφετέρου 

επειδή οι δράστες μπορεί να είναι ακόμα και πρώην σύντροφοι. Η έμφυλη βία εντός των στενών 

συντροφικών σχέσεων αποτελεί μία συγκεκριμένη μορφή έμφυλης βίας, στην οποία μπορεί να 

εκδηλωθεί οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές βίας: ψυχολογική, σωματική, 

σεξουαλική, οικονομική και έμμεση7. Όλες αυτές οι μορφές εκδηλώνονται με συγκεκριμένο τρόπο 

στις στενές σχέσεις με τον σύντροφο ή με τον πρώην σύντροφο, όπως θα συζητηθεί και στην 

επόμενη ενότητα. 

   Έμφυλη βία εντός του ζευγαριού και ενδοοικογενειακή βία 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν διαφορετικές 

μορφές βίας. Η έμφυλη βία στη σφαίρα του ζευγαριού αποτελεί μια μορφή έμφυλης βίας, που 

σημαίνει ότι αποτελεί βία κατά της γυναίκας λόγω του γεγονότος ότι είναι γυναίκα.  

 
6 World Health Organisation (2012) “Understanding and addressing violence against women. Intimate partner violence” 
7 Idem; European Parliament resolution of 16 September 2021 with recommendations to the Commission on identifying gender-
based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU. 



 

               
16 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Αντιθέτως, η ενδοοικογενειακή βία συμπεριλαμβάνει “όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής, ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα εντός της οικογένειας ή της οικογενειακής 

δομής ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης μοιράστηκε 

για ένα διάστημα ή συνεχίζει να μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα”8. 

Η βασική διαφορά των δύο όρων είναι ότι η έμφυλη βία στη σφαίρα του ζευγαριού βασίζεται σε 

μια δομικά άνιση σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διαπράττεται κατά των γυναικών γιατί είναι 

γυναίκες. Αυτή η ανισότητα έχει επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 

της εργασίας, της οικογένειας, του ζευγαριού και σε άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, όταν ένας άνδρας 

χρησιμοποιεί βία κατά της συντρόφου του εκμεταλλευόμενος την εξουσία του, είτε συνειδητά, είτε 

ασυνείδητα, γίνεται αναφορά σε έμφυλη βία (στη σφαίρα του ζευγαριού). Από την άλλη πλευρά, 

η ενδοοικογενειακή βία δεν βασίζεται σε αυτήν την δομικά δυσανάλογη σχέση εξουσίας. 

Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι η έμφυλη βία ασκείται συνήθως από έναν άνδρα προς μια 

γυναίκα, επειδή αυτή η βία απαιτεί την ύπαρξη μιας δομικά κυρίαρχης θέσης λόγω του φύλου. Οι 

γυναίκες δεν έχουν θέση κυριαρχίας/εξουσίας, αλλά υποταγής εξαιτίας του φύλου τους. Για αυτόν 

τον λόγο δεν μπορούν να ασκήσουν βία εναντίον κάποιου άνδρα εκμεταλλευόμενες την δική τους 

θέση εξουσίας λόγω του φύλου τους. Μια τρίτη διαφορά είναι ότι η έμφυλη βία μπορεί να συμβεί 

εντός ή και εκτός της οικογένειας, ενώ η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να συμβεί μόνο εντός αυτής. 

2.2. Ενότητα 2: Εκφάνσεις της έμφυλης βίας στη σφαίρα του ζευγαριού 

και τρόποι αναγνώρισής της 

Αυτή η Ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των γυναικών Ρομά με τις μορφές εκδήλωσης της 

έμφυλης βίας κατά των γυναικών στη σφαίρα του ζευγαριού, και στην ενίσχυση της ενδυνάμωσής 

τους, ενώ βιώνουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εντός των οικογένειών τους. Η Ενότητα 2 

αποτελείται από πέντε αλληλένδετες υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα παρουσιάζει τις 

συνηθέστερες συμπεριφορές που ανήκουν στη σωματική, σεξουαλική, 

ψυχολογική/συναισθηματική και οικονομική βία, Η δεύτερη υποενότητα εξοικειώνει τις γυναίκες 

με τα πιο κοινά μοτίβα συμπεριφοράς των δραστών για τη χειραγώγηση των θυμάτων τους. Αυτά 

τα μοτίβα είναι τόσο δυσδιάκριτα και τόσο ευρέως διαδεδομένα στις διαπροσωπικές σχέσεις που 

μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν ως χειριστικές συμπεριφορές. Η τρίτη υποενότητα 

παρουσιάζει δύο σχήματα που κυριαρχούν στις κοινωνικές επιστήμες, στοχεύοντας στην ερμηνεία 

 
8 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, art. 3.b. 
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της έμφυλης βίας: ο κύκλος της βίας (The Cycle of Violence) και η σπειροειδής εξέλιξη της έμφυλης 

βίας κατά τη διάρκεια της ζωής (The Lifetime Spiral of Gender-Based Violence). Η τέταρτη 

υποενότητα εξετάζει τις επιπτώσεις της βίας στη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς και τις κοινωνικές συνέπειες της βίας τόσο στη ζωή 

των θυμάτων όσο και ευρύτερα. Η πέμπτη και τελευταία υποενότητα στοχεύει στην αποσαφήνιση 

των πιο διαδεδομένων παρερμηνειών γύρω από την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βίας, 

παρέχοντας την πραγματικότητα πίσω από αυτές. 

2.2.α) Πρώιμες ενδείξεις έμφυλης βίας κατά των γυναικών 

Σύμφωνα με το Social Care Institute for Excellence (2015)9, υπάρχουν μερικές ενδείξεις που 

μπορούν να παρατηρηθούν σε συγκεκριμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε ένδειξη που αναφέρεται στις ακόλουθες λίστες δεν μπορεί να 

θεωρηθεί απόδειξη περιστατικού βίας αυτή καθαυτή. Αντίθετα στοχεύει να εφιστήσει την προσοχή 

για περαιτέρω αξιολόγηση και την συνεκτίμηση κι άλλων σχετιζόμενων παραγόντων. Οι λίστες με 

τις πιθανές ενδείξεις και συμπεριφορές δεν είναι εξαντλητικές, ενώ οι γυναίκες μπορεί να 

υφίστανται διάφορες μορφές βίας ταυτοχρόνως. 

Ενδείξεις σωματικής βίας (παραδείγματα) 

Καμία εξήγηση για τραυματισμούς ή 

αντιφάσεις για το πώς συνέβησαν. 
Ανεξήγητες πτώσεις 

Οι τραυματισμοί δεν συνάδουν με τον τρόπο 

ζωής του ατόμου. 

Υποτονική ή αλλαγμένη συμπεριφορά 

παρουσία ενός συγκεκριμένου ατόμου 

Μελανιές, κοψίματα, μώλωπες, εγκαύματα 

ή/και σημάδια στο σώμα ή απώλεια μαλλιών 

σε τούφες 

Σημάδια υποσιτισμού 

Συχνοί τραυματισμοί 
Μη αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης ή 

συχνές αλλαγές επαγγελματιών υγείας 

 

 
9 Social Care Institute of Excellence [SCIE] (2020). Types and indicators of abuse. 
https://www.scie.org.uk/safeguarding/adults/introduction/types-and-indicators-of-abuse#download 

https://www.scie.org.uk/safeguarding/adults/introduction/types-and-indicators-of-abuse#download
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Ενδείξεις σεξουαλικής βίας (παραδείγματα) 

Μελανιές ιδιαίτερα στους μηρούς, τους 

γλουτούς και τους βραχίονες και σημάδια 

στο λαιμό 

Ακράτεια που δεν σχετίζεται με καμία 

ιατρική διάγνωση 

Σκισμένο, λεκιασμένο ή ματωμένο 

εσώρουχο 
Αυτο-τραυματισμός 

Αιμορραγία, πόνος ή κνησμός στην περιοχή 

των γεννητικών οργάνων 

Ελλειμματική συγκέντρωση, απόσυρση, 

διαταραχή ύπνου 

Ασυνήθιστη δυσκολία στο περπάτημα ή στο 

κάθισμα 

Υπερβολικός φόβος/ανησυχία ή απόσυρση 

από σχέσεις 

Λοιμώξεις, ανεξήγητες γεννητικές εκκρίσεις 

ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

Ο φόβος λήψης βοήθειας που απαιτεί 

σωματική επαφή 

Εγκυμοσύνη σε γυναίκα που δεν μπορεί να 

συναινέσει σε σεξουαλική επαφή 

Απροθυμία να μείνει μόνη με ένα 

συγκεκριμένο άτομο 

 

Ενδείξεις ψυχολογικής / συναισθηματικής βίας (παραδείγματα) 

Να είναι σιωπηλή όταν ένα συγκεκριμένο 

άτομο είναι παρόν 

Μη συνεργάσιμη και επιθετική 

συμπεριφορά 

Απόσυρση ή αλλαγή στην ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου 
Αλλαγή όρεξης, απώλεια/αύξηση βάρους 

Αϋπνία 
Σημάδια ψυχικής δυσφορίας: δακρύρροια, 

θυμός 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση  

 

Ενδείξεις οικονομικής βίας (παραδείγματα) 

Απώλεια προσωπικών αντικειμένων Άγνοια των οικογενειακών εισοδημάτων 

Ανεξήγητη έλλειψη χρημάτων ή αδυναμία Έλλειψη χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικού 
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συντήρησης του τρόπου ζωής λογαριασμού 

Ανεπαρκές φαγητό στο σπίτι, παρά τα 

προνοιακά επιδόματα 

Αδυναμία πρόσβασης στη χρεωστική της  

κάρτα 

 

2.2.β) Οι στρατηγικές του δράστη 

Ως επί τω πλείστων, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αν ένα άτομο είναι θύτης ή όχι. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά που είναι κοινά στους περισσότερους 

δράστες. Η λίστα10 που ακολουθεί είναι ενδεικτική και αναφέρεται στις πιο κοινές στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί ένας δράστης για να χειραγωγήσει την σύντροφό του: 

➔ Ένα κακοποιητικό άτομο μπορεί να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. 

➔ Μερικές φορές τα κακοποιητικά άτομα αντιλαμβάνονται το θύμα τους σαν αντικείμενο και 

όχι σαν άνθρωπο. Πιστεύουν ότι το θύμα είναι ιδιοκτησία τους ή σεξουαλικό αντικείμενο. 

➔ Παίζουν το ρόλο του θύματος: Τα κακοποιητικά άτομα συνήθως δεν λένε ότι είναι ένα 

εσωτερικό ζήτημα που συμβαίνει μέσα τους και θα υποστηρίξουν ότι βρίσκονται κάτω από 

πολύ άγχος και πίεση, κατηγορώντας τις περιβάλλουσες συνθήκες για τη συμπεριφορά 

τους (ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λπ.)Οι θύτες συχνά παρουσιάζουν ακραίες συμπεριφορές 

ζήλειας ή/και εκδηλώσεις κτητικής φύσης. Μπορεί να κατηγορήσουν το θύμα ότι βγαίνει 

έξω και φλερτάρει με άλλους, ή ότι τους απατά. 

➔ Οι θύτες μπορεί να προσποιούνται ότι αισθάνονται εξαιρετικά ντροπιασμένοι ή 

ταπεινωμένοι ως προς το θύμα μπροστά σε άλλους. 

➔ Οι θύτες μπορεί είναι συναισθηματικά απρόβλεπτοι ή/και τρομερά οξύθυμοι. 

➔ Οι θύτες μπορεί να έχουν μια διαστρεβλωμένη αντίληψη ως προς τις γυναίκες και τους 

άνδρες και τους ρόλους τους σε μία σχέση. 

 
10 Τα προαναφερόμενα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: 

Domestic Violence: It's EVERYBODY'S Business (n.d.). Signs of Domestic Abuse. Ανακτήθηκε: January 10th, 2022, από:  
https://domesticviolence.org/domestic-abuse-signs/ 

Bustle (2019, April 4). 7 Emotional Abuse Tactics In Relationships That Can Seem Innocent At First. Ανακτήθηκε: January 10th, 
2022, από: https://www.bustle.com/p/7-emotional-abuse-tactics-in-relationships-that-can-seem-innocent-at-first-17008749 

SpeakOutLoud (n.d.). Men’s tactics of coercive control against female partners. Ανακτήθηκε: January 10th, 2022, από: 
https://speakoutloud.net/intimate-partner-abuse/male-perpetrators-domestic-violence/mens-tactics 

Confusion to Clarity (n.d.). Learn to Recognize 26 Covert Abuse Tactics. Retrieved on January 10th, from  
https://www.confusiontoclaritynow.com/blog/covert-abuse-tactics 

https://domesticviolence.org/domestic-abuse-signs/
https://www.bustle.com/p/7-emotional-abuse-tactics-in-relationships-that-can-seem-innocent-at-first-17008749
https://speakoutloud.net/intimate-partner-abuse/male-perpetrators-domestic-violence/mens-tactics
https://www.confusiontoclaritynow.com/blog/covert-abuse-tactics
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➔ Οι θύτες μπορούν να εμφυσήσουν ενδοιασμούς στο θύμα βασιζόμενοι στις ανασφάλειες 

της γυναίκας ώστε η αυτοκριτική της να δράσει εναντίον της. 

➔ Η τιμωρία της σιωπής (silent treatment): Ο θύτης αρνείται την έκφραση οικειότητας για να 

τιμωρήσει τη γυναίκα. Αντιστέκεται σε κάθε λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία μαζί της. 

Αποσύρεται συναισθηματικά όταν δεν γίνεται αυτό που επιθυμεί ώστε να την τιμωρήσει 

και να την χειραγωγήσει. 

➔ Gaslighting: Ο θύτης διαστρεβλώνει την αίσθηση της πραγματικότητας του θύματος. Εξηγεί 

στη γυναίκα ότι αυτό που νομίζει η ίδια ότι έγινε δεν συνέβη στην πραγματικότητα ή ότι 

εκείνος θυμάται τα πράγματα διαφορετικά. Όταν εκείνη αντιδρά, εκείνος υπαινίσσεται ότι 

η αντίδρασή της δεν είναι λογική ή φυσιολογική. 

➔ Συγκαλυμμένη χειραγώγηση (covert control): Μπορεί να εκδηλωθεί με τις ακόλουθες 

μορφές: 

i. Δημιουργώντας την Ψευδαίσθηση της Επιλογής: Ο θύτης ρωτά το θύμα τι είναι αυτό 

που επιθυμεί, και έπειτα βρίσκει έναν πιθανό λόγο που εκείνη δεν έχει τη 

δυνατότητα να το έχει ή να το κάνει. 

ii. Μιλάει εκ μέρους της και την διακόπτει όταν εκείνη μοιράζεται τη γνώμη της σε μια 

συζήτηση, έτσι ώστε να την κάνει να παραιτηθεί από το να εκφράζεται και να γίνει 

πιο παθητική. 

iii. Εκφράζει την ζήλια του όταν εκείνη παραχωρεί την προσοχή της σε οποιονδήποτε 

άλλο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των κατοικιδίων, της οικογένειας, των 

φίλων, και της δουλειάς. 

iv. Συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι της προκαλούν μεγάλη πίεση και άγχος, και 

έπειτα απότομα την αποδεσμεύει από αυτή την πίεση. 

v. Εκείνος ελέγχει το τι φοράει το θύμα και το πώς πρέπει να φέρονται. 

➔ Ύψωση τείχους (stone-walling): Αυτή η στρατηγική αναφέρεται στην άρνηση του θύτη για 

επικοινωνία ή για αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορεί να πάρει τη μορφή του θυμού, 

όπως όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται να το συζητήσει ή εκφράζει απόλυτη 

άρνηση στο να ακούσει τις ανησυχίες της γυναίκας. Μπορεί επίσης να πάρει μια πιο 

παθητική μορφή, όπως όταν κάποιος απλώς αποφεύγει τη γυναίκα ή αναβάλλει την 
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αντιμετώπιση του προβλήματος. 

➔ Εναλλαγές διάθεσης (mood swings): Ο θύτης εναλλάσσεται μεταξύ κρύου/ζέστης, 

ευθυμίας/δυσθυμίας, αγάπης/αδιαφορίας. Οι καλές στιγμές είναι γεμάτες λατρεία, 

περιποίηση, επαίνους, δώρα, επιφανειακή ενσυναίσθηση (κροκοδείλια δάκρυα), γοητεία, 

έντονο σεξ, και εκδηλώσεις αγάπης. Ωστόσο, τείνουν να σταματούν χωρίς κάποιο προφανή 

λόγο. Επίσης, ο θύτης σταματά μια τιμωρητική συμπεριφορά του όταν η γυναίκα 

συμπεριφέρεται όπως εκείνος θέλει, ενώ μπορεί να την κρατά πάντα με την ελπίδα και την 

αναμονή για τις καλές στιγμές. 

➔ Τρυπάκι τύψεων (guilt tripping): Οι θύτες συχνά κάνουν αναφορά στα ελαττώματα της 

συντρόφου τους ώστε να την κάνουν να νιώσει ότι η ανικανότητά της είναι υπεύθυνη για 

την δυστυχία της ή ο λόγος αδυναμίας της να διατηρήσει μια καλή σχέση. Μπορεί να 

αναφέρουν ότι τα συναισθήματα της συντρόφου και τα “θέματά” της οφείλονται στην 

παιδική της ηλικία ή στο βίωμα προηγούμενης κακοποίησης. Εξηγούν ότι έκαναν την πράξη 

“Χ” γιατί η σύντροφός τους έκανε την πράξη “Υ”. 

➔ Οι θύτες μπορεί να καταφεύγουν σε ανάρμοστους περιορισμούς, αρνούμενοι ακόμη και να 

αφήσουν τη σύντροφό τους να εργαστεί. 

➔ Οι θύτες είναι συνήθως υπερπροστατευτικοί και δείχνουν ότι “νοιάζονται” εκδηλώνοντας 

συμπεριφορές, όπως αυτή της αποτροπής της συντρόφου τους από το να βγει έξω μόνη της 

γιατί μπορεί να την παρενοχλήσουν. 

➔ Μπορεί να ελαχιστοποιούν μια βίαιη συμπεριφορά ή περιστατικό λέγοντας "Δεν ήταν και 

τόσο κακό. Ξεπέρασέ το!". 

➔ Απόδοση ευθυνών στο θύμα (victim blaming): Συνήθως κατηγορούν τη σύντροφό τους 

διαστρεβλώνοντας την ιστορία τους, έτσι ώστε να φαίνεται ότι εκείνη ευθύνεται, και 

αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζημία που προκαλούν. 

➔ Οι θύτες μπορεί να τιμωρούν τη σύντροφό τους επειδή δεν εκτελεί τα καθήκοντα που 

ισχυρίζονται αυτοί ότι θα έπρεπε να έχει, ενώ δεν εκτελούν τα δικά τους, οδηγώντας στο 

φαινόμενο που είναι γνωστό ως ενδοοικογενειακή δουλεία. 

➔ Οι θύτες μπορεί να εκφράζουν παραπλανητική μεταμέλεια για μια συμπεριφορά τους, ενώ 

δεν λυπούνται καθόλου. Η πρόθεσή τους είναι να χειραγωγήσουν τη σύντροφό τους ώστε 
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να τους συγχωρέσει και αφελώς να τους εμπιστευτεί. 

➔ Οι θύτες συχνά χρησιμοποιούν τον αντιπερισπασμό (στρέφουν τη συζήτηση σε άλλο θέμα) 

ή την υπεκφυγή (δίνουν μια άσχετη, αόριστη και συχνά φλύαρη απάντηση) για να 

χειραγωγήσουν τη σύντροφό τους. 

2.2.γ) Σχηματικές αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας κατά των γυναικών 

Η παρούσα υποενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει δύο από τις πιο διαδεδομένες σχηματικές 

αναπαραστάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση της έμφυλης βίας που υφίστανται οι 

γυναίκες και τα κορίτσια. Η πρώτη σχηματική αναπαράσταση είναι “Ο κύκλος της βίας (The cycle 

of violence)”11, η οποία απεικονίζει τα γεγονότα που συνήθως συμβαίνουν σε μια κακοποιητική 

σχέση με τη μορφή τριών ανεξάρτητων, αλλά αλληλένδετων, φάσεων. Οι φάσεις δεν συμβαίνουν 

όλες ταυτόχρονα και δεν γίνονται όλες με τον ίδιο τρόπο σε κάθε σχέση. Μερικές φορές μπορεί να 

ολοκληρωθεί ο κύκλος μέσα σε λίγες ώρες, ενώ άλλες φορές μπορεί να χρειαστεί μέχρι και ένας 

χρόνος για την ολοκλήρωσή του.  

Η δεύτερη σχηματική αναπαράσταση αποτελεί τη "Σπειροειδή εξέλιξη της έμφυλης βίας κατά τη 

διάρκεια της ζωής (Lifetime Spiral of Gender-based Violence )"12, η οποία αναπτύχθηκε από το Asian 

& Pacific Islander Institute on Domestic Violence για να απεικονίσει τις διάφορες μορφές βίας που 

αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ορισμένες από αυτές 

περιορίζονται σε ένα στάδιο του κύκλου ζωής, άλλες συνεχίζονται σε επόμενα στάδια, οι 

περισσότερες όμως είναι παρούσες καθ’ολη τη διάρκεια της ζωή των γυναικών. Και οι δύο 

αναπαραστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. 

Ο Κύκλος της Βίας 

Φάση 1 - Συσσώρευση Έντασης (Tension Building) 

 
11 Οι πληροφορίες για το “Ο κύκλος της βίας” αντλήθηκαν από: 
Domestic Violence: It's EVERYBODY'S Business (n.d.). Step by Step Guide to Understanding the Cycle of Violence. Ανακτήθηκε:  

January 7th, 2022, από  https://domesticviolence.org/cycle-of-violence/ 
World Bank Family Network (n.d.). Domestic Abuse tips—The cycle of violence. Ανακτήθηκε: January 7th, 2022, από: 

https://www.wbfn.org/page/cycle-violence 
12 Asian Pacific Institute on Gender-based Violence (n.d.). Lifetime Spiral of Gender Violence. Ανακτήθηκε: January 7th, 2022, από: 
https://www.api-gbv.org/about-gbv/our-analysis/lifetime-spiral/ 

https://domesticviolence.org/cycle-of-violence/
https://www.wbfn.org/page/cycle-violence
https://www.api-gbv.org/about-gbv/our-analysis/lifetime-spiral/


 

               
23 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Στην πρώτη φάση, η ένταση συσσωρεύεται στη σχέση. Τα θύματα αναφέρουν ότι οι σύντροφοί 

τους γίνονται όλο και πιο ευερέθιστοι, απογοητευμένοι και ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το 

καθημερινό άγχος. Ο θύτης μπορεί να ξεσπά κατά καιρούς στο θύμα, αλλά γενικά σταματά και 

ζητάει συγγνώμη. Σε αυτή τη φάση, το θύμα συνήθως προσπαθεί να ευχαριστήσει τον θύτη με το 

να συμφωνεί, να τον φροντίζει ή να μην ανακατεύεται. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τον έλεγχο 

του θυμού του, χρησιμοποιώντας συχνά την άρνηση ως άμυνα ή ελαχιστοποιώντας το 

αναπόφευκτο του ξυλοδαρμού και του φόβου. Το θύμα μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει 

τη βία και ότι έχει κάποιο βαθμό ελέγχου σε ό,τι συμβαίνει. Ο θύτης γνωρίζει, σε κάποιο επίπεδο, 

ότι η συμπεριφορά του 

είναι λάθος και αρχίζει να 

φοβάται ότι το θύμα θα 

φύγει. Ο θύτης γίνεται όλο 

και πιο απαιτητικός, 

ζηλιάρης και κτητικός 

απέναντί της σε μια 

προσπάθεια να την 

αποτρέψει από το να φύγει. 

 

Φάση 2 - Ένα περιστατικό 

κακοποίησης 

Προσπαθώντας να δώσει 

ένα μάθημα στο θύμα, ο 

θύτης εξοργίζεται. Τα 

θύματα συχνά αναφέρουν 

ότι γνωρίζουν ότι η 

αντεπίθεση προκαλεί μόνο 

περισσότερη βία, αν και ορισμένες γυναίκες χρησιμοποιούν αυτή τη χρονική στιγμή για να 

εκτονώσουν λίγο από το δικό τους θυμό. Μόλις τελειώσει το περιστατικό ξυλοδαρμού, πολλά 

θύματα αρνούνται τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους και αρνούνται τον δικό τους τρόμο καθώς 

και την πραγματικότητα ότι ένας παρόμοιος ξυλοδαρμός θα μπορούσε να ξανασυμβεί. 

Φάση 3 - Ο «μήνας του μέλιτος» 
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Στην τρίτη φάση του κύκλου της βίας, ο θύτης επιδεικνύει ευγενική και στοργική συμπεριφορά 

προς το θύμα. Φοβούμενος περισσότερο από ποτέ ότι το θύμα θα φύγει, ένας άνδρας που έχει 

κακοποιήσει μια γυναίκα μπορεί να γίνει εξαιρετικά γοητευτικός. Είναι απολογητικός και πείθει το 

θύμα και τον εαυτό του ότι η συμπεριφορά του θα αλλάξει. Μια κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να 

θέλει απεγνωσμένα να πιστέψει ότι τα βάσανά της τελείωσαν. Πείθει τον εαυτό της ότι η "καλή" 

πλευρά της διπλής προσωπικότητάς του είναι η "αληθινή" του πλευρά. Με κάποιο τρόπο, η "κακή" 

πλευρά του θα εξαφανιστεί. Η τρυφερή συμπεριφορά του συντρόφου της κατά τη διάρκεια αυτής 

της φάσης είναι η επιβεβαίωσή της για την παραμονή της στη σχέση. Το θύμα είναι πιο πιθανό να 

ζητήσει βοήθεια σε αυτή τη φάση, αλλά είναι επίσης η πιο δύσκολη στιγμή για να εγκαταλείψει 

τον θύτη. Το θύμα πιστεύει ότι αν οι δύο πρώτες φάσεις απομακρυνθούν με κάποιο τρόπο, θα 

παραμείνει η Φάση 3. Δεν βλέπει αυτή τη φάση ως ένα προσωρινό μέρος της βίας. 

Οι τρεις φάσεις της ενδοοικογενειακής βίας αλληλοτροφοδοτούνται. Η άρνηση, ως μια ισχυρή 

συναισθηματική άμυνα, διατηρεί τον κύκλο σε εξέλιξη. Και οι δύο σύντροφοι χρησιμοποιούν την 

άρνηση. Ο κύκλος της βίας αρχίζει και πάλι. Με κάθε ολοκλήρωση του κύκλου, τα περιστατικά βίας 

αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση. 

Η Σπειροειδής Εξέλιξη της Έμφυλης Βίας κατά τη Διάρκεια της Ζωής 

Η Σπειροειδής Εξέλιξη (Lifetime 

Spiral ) αποκαλύπτει τα μοτίβα 

θυματοποίησης απαριθμώντας 

τους τύπους βίας, τα ευάλωτα 

σημεία και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και 

τα κορίτσια. Δείχνει επίσης 

εμμέσως την παρουσία 

διαφορετικών κακοποιών που 

εντοπίζονται στα διάφορα 

στάδια της ζωής. Μια γιαγιά 

μπορεί να παραμελήσει να 

ταΐσει ένα κοριτσάκι βρέφος, 

ένας αδερφός μπορεί να διαπράξει αιμομιξία, ένας ιερέας μπορεί να παρενοχλήσει μια έφηβη, 

ένας πατέρας μπορεί να επιμείνει σε έναν αναγκαστικό γάμο, ένας φοιτητής μπορεί να βιάσει μια 
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συμφοιτήτριά του, ένας συνάδελφος μπορεί να προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση, ένας σύζυγος 

μπορεί να κακοποιήσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, ο/η κουνιάδος/α 

μπορεί να την παρακολουθούν, μια οικογένεια μπορεί να την κάνει να σιωπήσει ή να τη 

ντροπιάσει, μια κοινότητα μπορεί να εξοστρακίσει τους ομοφυλόφιλους, ένας πρώην σύντροφος 

μπορεί να την σκοτώσει. 

 

2.2.δ) Οι επιπτώσεις της έμφυλης βίας στις γυναίκες 

Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών (violence against women and girls -VAWG) έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνική ζωή των επιζωσών αλλά και των οικογενειών και 

κοινοτήτων τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, η βία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αναπηρία ή ακόμη 

και στο θάνατο, αλλά ακόμη και σε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, η βία κατά των γυναικών και 

κοριτσιών  επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών 

παρεμποδίζει την ικανότητά τους να κερδίζουν τα προς το ζῆν, να έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ως αποτέλεσμα, η βία κατά των 

γυναικών και κοριτσιών μπορεί να διαιωνίσει τη φτώχεια και να εμποδίσει την ανάπτυξη. Η βία 

έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες συνέπειες και όσο πιο σοβαρή και παρατεταμένη είναι η 

κακοποίηση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις στα θύματα13. Ορισμένες πιθανές επιπτώσεις 

της έμφυλης βίας αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα14, δίνοντας έμφαση στον αντίκτυπο που 

μπορεί να έχει η έμφυλη βία στην άμεση σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική υγεία των 

επιζωσών. 

 
13 Murthy, Upadhyay & Nwadinobi, n.d. 
14 Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν αντλήθηκαν από: 
Murthy, P., Upadhyay, U.D., & Nwadinobi, E.A. (n.d.). Impact of Gender-Based Violence, Conflict, Discrimination,  

Terrorism, Environmental Factors, and Transnational Trafficking on Women and Girls. Ανακτήθηκε από: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Gender-Based-Violence-%2C-Conflict-%2C-%2C-%2C-%2C-Mur 
thy-Upadhyay/4f75f7f063b2f68d1ed6aefc383bd89acb268f1f#related-papers 

World Health Organization & Pan American Health Organization. (2012). Understanding and addressing violence against  
women: intimate partner violence. World Health Organization.  https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432 

Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting  
resilience and aiding recovery (n.d.). How to support survivors of gender-based violence when a GBV actor is not  
available in your area - A step-by-step Pocket Guide for humanitarian practitioners. Ανακτήθηκε από:  
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/ 

https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Gender-Based-Violence-%2C-Conflict-%2C-%2C-%2C-%2C-Murthy-Upadhyay/4f75f7f063b2f68d1ed6aefc383bd89acb268f1f#related-papers
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Gender-Based-Violence-%2C-Conflict-%2C-%2C-%2C-%2C-Murthy-Upadhyay/4f75f7f063b2f68d1ed6aefc383bd89acb268f1f#related-papers
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Gender-Based-Violence-%2C-Conflict-%2C-%2C-%2C-%2C-Murthy-Upadhyay/4f75f7f063b2f68d1ed6aefc383bd89acb268f1f#related-papers
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Gender-Based-Violence-%2C-Conflict-%2C-%2C-%2C-%2C-Murthy-Upadhyay/4f75f7f063b2f68d1ed6aefc383bd89acb268f1f#related-papers
https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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Επιπτώσεις στην 
Σωματική Υγεία 

Επιπτώσεις στην 
Ψυχολογική υγεία 

Κοινωνικές Επιπτώσεις 
Επιπτώσεις στη 

σεξουαλική / 
αναπαραγωγική υγεία 

Μώλωπες και 
κατάγματα 

Κατάθλιψη και 
λύπη 

 Απόδοση ευθυνών στο 
θύμα (victim – 

blaming) 

Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενες 

Λοιμώξεις (ΣΜΛ), 
συμπεριλαμβανομένου 

του HIV 

Αναπηρία Φόβος και άγχος Στιγματισμός 
Ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη 

Χρόνιος πόνος 
Αυτο-κατηγορία, 

ενοχές και ντροπή 

Απόρριψη και 
απομόνωση από την 
οικογένεια ή/και την 

κοινότητα 

Μη ασφαλής έκτρωση 

Αιμορραγία 
(εσωτερική και 

εξωτερική) 

Αναβίωση του 
ψυχικού 

τραύματος, νοερές 
αναδρομές 
(flashbacks) 

Κίνδυνος εκ νέου 
θυματοποίησης 

Αποβολή της 
εγκυμοσύνης 

Οφθαλμική βλάβη 
Αποφυγή 

τοποθεσιών ή 
καταστάσεων 

Μειωμένες απολαβές / 
οικονομικής 

συνεισφοράς 

Περιορισμένη ή μηδενική 
πρόσβαση σε 

προγεννητική φροντίδα 

Γαστρεντερικές 
διαταραχές 

Προβλήματα 
συγκέντρωσης ή 

μνήμης 
Αυξημένη φτώχεια Ορθοκολπικό συρίγγιο 

Εγκαύματα 
1ου-2ου-3ου βαθμού 

Θυμός 
Θάνατος / Δολοφονίες 

Τιμής 
Επιπλοκές στην 

εγκυμοσύνη 

Θάνατος,  
συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοκτονίας 
Αυτοτραυματισμός Εξαναγκαστικός γάμος 

Μη-ασφαλής σεξουαλική 
συμπεριφορά ή 

σεξουαλική 
δυσλειτουργία 

 
Αυτοκτονικές 

σκέψεις/ενέργειες 
Διαιώνιση της βίας  

 
Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 
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Επιπτώσεις στην 
Σωματική Υγεία 

Επιπτώσεις στην 
Ψυχολογική υγεία 

Κοινωνικές Επιπτώσεις 
Επιπτώσεις στη 

σεξουαλική / 
αναπαραγωγική υγεία 

 
Ψυχοσωματικές 

διαταραχές 
  

 
Φοβίες και 
Διαταραχή 

Πανικού 
  

 
Διατροφικές 
Διαταραχές 

  

 Διαταραχές Ύπνου   

 

Επιβλαβής χρήση 
ναρκωτικών και 

κατανάλωση 
αλκοόλ 

  

 

2.2.ε) Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι γύρω από την έμφυλη βία κατά των γυναικών 

Τόσο η έμφυλη βία όσο και η ενδοοικογενειακή βία πλαισιώνονται από μια σειρά ευρέως 

διαδεδομένων και βαθιά ριζωμένων παρανοήσεων που έχουν τη δύναμη να παραπλανήσουν 

οποιονδήποτε που εμπλέκεται σε τέτοιες καταστάσεις, είτε ως θύτης, είτε ως θύμα, είτε ως 

μάρτυρας, είτε ακόμη και ως επαγγελματίας. Στον πίνακα που ακολουθεί15 παρουσιάζονται 

ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους μύθους γύρω από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία 

και η αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτούς, με στόχο την αποδόμηση κάθε εσφαλμένης 

αντίληψης που μπορεί να θέσει εμπόδια στη διαδικασία ενδυνάμωσης των γυναικών. 

 
15 Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: 

Women’s Aid: Until women and children are safe (n.d.). Challenging the Myths. Ανακτήθηκε από: 
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/myths/ 

National Portal of the Government of Grenada. (n.d.). Myths about GBV: Here are the Facts. Ανακτήθηκε από:  
https://www.gov.gd/sites/mos/files/Myths%2C%20GBV%20and%20human%20rights.pdf 

Gender Violence Recovery Centre (n.d.). Myths about GBV. Retrieved from https://gvrc.or.ke/about-us/myths-about-gbv/ 
The LookOut: Your place for family violence information (n.d.). Fact Sheet 5 - Myths and Facts. Ανακτήθηκε από: 

https://www.thelookout.org.au/sites/default/files/The%20Lookout%20Fact%20Sheet%205%20Myths%20%26%20Facts.pdf 
Interagency Gender Working Group (n.d.). Myths and Realities of Gender- Based Violence. Ανακτήθηκε από: 

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/MythsRealitiesGBV.pdf 
EU DAPHNE III Youth4Youth Project (2012). Violence in relationships: Myths & Realities. Ανακτήθηκε από: 

https://medinstgenderstudies.org/violence-in-relationships-myths-and-realities-2/ 

https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/myths/
https://www.gov.gd/sites/mos/files/Myths%2C%20GBV%20and%20human%20rights%20GBV%20and%20human%20rights.pdf
https://gvrc.or.ke/about-us/myths-about-gbv/
https://www.thelookout.org.au/sites/default/files/The%20Lookout%20Fact%20Sheet%205%20Myths%20%20Lookout%20Fact%20Sheet%205%20Myths%20%26%20Facts%20Facts.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/MythsRealitiesGBV.pdf
https://medinstgenderstudies.org/violence-in-relationships-myths-and-realities-2/
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Ο ΜΥΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Η ενδοοικογενειακή βία 

αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα. 

”Ανάμεσα στο ζεύγος δεν 

ανακατεύεσαι με το 

κουτάλι” (“Entre marido e 

mulher não se mete a 

colher”) – Πορτογαλική 

παροιμία 

Όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πλήττονται άτομα, η 

κατάσταση αυτή δεν αποτελεί πλέον μόνο υπόθεση της οικογένειας, 

αλλά γίνεται πρόβλημα όλων μας. Όλες οι μορφές έμφυλης βίας 

επηρεάζουν την κοινωνία μας και τον/την καθένα/καθεμία από εμάς. 

Είτε ως θύμα, είτε ως επιζών/ώσα, είτε ως θύτης/τρια, είτε ως μέλος της 

οικογένειας, είτε ως φίλος/η, είτε ως μέλος της κοινότητας, είτε ως 

επαγγελματίας, είτε ως ηγέτης/ιδα, κάθε άτομο έχει ρόλο στο να βάλει 

τέλος στην έμφυλη βία. 

Η έμφυλη βία είναι τυπικό 

φαινόμενο σε οικογένειες 

που βρίσκονται σε κακή 

οικονομική κατάσταση. 

Η φτώχεια μπορεί να επιδεινώσει τα επίπεδα βίας. Ορισμένες μελέτες 

διαπίστωσαν ότι η φτώχεια αποτελεί παράγοντα κινδύνου εμφάνισης της 

έμφυλη βία σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν πολλά άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και δεν είναι 

βίαια απέναντι στις γυναίκες, ενώ υπάρχουν πολλά άτομα σε υψηλότερα 

οικονομικά επίπεδα που είναι βίαια απέναντί τους. Η έμφυλη βία μπορεί 

να εμφανιστεί σε κάθε οικογένεια. 

Μόνο η σωματική βία είναι 

έμφυλη βία. 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς που 

περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη χρήση μιας σειράς τακτικών με 

σκοπό την κυριαρχία και τον έλεγχο ενός μέλους της οικογένειας. Αυτές 

οι τακτικές μπορεί να περιλαμβάνουν απειλές, εκφοβισμό, απομόνωση, 

οικονομικό και χρηματοπιστωτικό έλεγχο, καθώς και ψυχολογική και 

σεξουαλική κακοποίηση. Η σωματική βία είναι μόνο μία από τις τακτικές 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ενός άλλου ατόμου. 

Αν μια γυναίκα υφίσταται 

κακοποίηση, είναι επειδή 

το αξίζει / επειδή το 

προκάλεσε. 

Η πεποίθηση αυτή έχει τις ρίζες της στην κοινωνική νομιμοποίηση που, 

επί δεκαετίες, αποδόθηκε στη βία που ασκούσαν οι άνδρες, συνδέοντάς 

την με μια λειτουργία "διαπαιδαγώγησης/διόρθωσης" των παιδιών και 

της συζύγου και σε ένα σύνολο στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους των 

φύλων (ο ρόλος των γυναικών και των ανδρών στο γάμο, τα καθήκοντα 

"υπακοής και εξυπηρέτησης" των γυναικών προς τους συζύγους τους 

κ.λπ.) που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Μπορεί ακόμη 

και σήμερα να ακούσει κανείς άνδρες να ισχυρίζονται ότι έχουν χτυπήσει 

τις γυναίκες τους επειδή "το δείπνο δεν ήταν έτοιμο στην ώρα του", 

επειδή η σύζυγος "πήγε στο καφέ χωρίς την άδειά του" ή "δεν φρόντισε 

τις δουλειές του σπιτιού", και αυτά τα επιχειρήματα να γίνονται 

αποδεκτά από την κοινότητα (ή ακόμη και από ορισμένους 

επαγγελματίες/δικαστικούς λειτουργούς). 
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Παρόλα αυτά, η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

"προκλητική" ενέργεια της, είναι έγκλημα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. 

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί παράδειγμα επίρριψης ευθυνών στο 

θύμα (victim blaming). 

Η έμφυλη βία προκαλείται 

από ζήλια. 

Η ζήλια χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει μια 

βίαιη συμπεριφορά που είχε ένας άνδρας απέναντι σε μια γυναίκα και 

συχνά επιρρίπτει την ευθύνη στις γυναίκες που "προκαλούν" ένα τέτοιο 

συναίσθημα. Η έμφυλη βία προκαλείται από βαθιά ριζωμένες 

στερεοτυπικές και συντηρητικές πεποιθήσεις και κοινωνικά πρότυπα 

σχετικά με τους ρόλους των φύλων και τις αποδεκτές συμπεριφορές 

ανδρών και γυναικών. 

Η γυναίκα πρέπει να 

υπομένει τέτοιες 

συμπεριφορές για τα 

παιδιά της. 

Υπολογίζεται ότι το 90% των παιδιών των οποίων οι μητέρες 

κακοποιούνται είναι μάρτυρες κακοποίησης. Οι επιπτώσεις είναι 

τραυματικές και μακροχρόνιες. Όταν ένα παιδί γίνεται μάρτυρας 

ενδοοικογενειακής κακοποίησης, πρόκειται για παιδική κακοποίηση. 

Μεταξύ 40% και 70% αυτών των παιδιών είναι επίσης άμεσα θύματα της 

κακοποίησης που συμβαίνει στο σπίτι16. 

Οι γυναίκες είναι εξίσου 

βίαιες με τους άνδρες. 

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η ενδοοικογενειακή 

κακοποίηση βιώνεται από γυναίκες και διαπράττεται από άνδρες. Οι 

γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν από άνδρες 

πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης, διαφορετικούς τύπους 

ενδοοικογενειακής κακοποίησης και ιδιαίτερα σεξουαλική βία. Η 

ενδοοικογενειακή κακοποίηση ανήκει στο ευρύτερο φάσμα της βίας 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η βία αυτή είναι ένα έμφυλο 

έγκλημα που έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνική ανισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών. 

Οι θύτες είναι ψυχικά 

ασθενείς. 

Επιστημονικές μελέτες δεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Οι 

περισσότεροι άνδρες που ασκούν βία κατά των μελών της οικογένειας 

επιδεικνύουν αποδεκτή συμπεριφορά σε άλλα πλαίσια. Πολλοί 

θεωρούνται αξιοσέβαστα μέλη της κοινότητας και οι άλλοι άνθρωποι 

συχνά διστάζουν να πιστέψουν ότι θα μπορούσαν να είναι βίαιοι. Η 

ψυχιατρικοποίηση της βίας οδηγεί στην εσφαλμένη αντίληψη ότι η βία 

έχει πιθανώς τις ρίζες της σε βιολογικούς παράγοντες, στρέφοντας την 

 
16 
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προσοχή μακριά από τους κοινωνικούς παράγοντες που την 

πλαισιώνουν. Αυτή η παρανόηση οδηγεί στην άποψη ότι οι θύτες 

αποτελούν μια "συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων", ενώ η αλήθεια είναι 

ότι ο καθένας μπορεί να είναι θύτης. Παράλληλα, η παραδοχή ότι οι 

θύτες είναι ψυχικά ασθενείς οδηγεί στον περαιτέρω στιγματισμό της 

ψυχικής υγείας και των ανθρώπων που πάσχουν από προβλήματα 

ψυχικής υγείας. 

Η έμφυλη βία προκαλείται 

από την κατάχρηση 

ουσιών, όπως το αλκοόλ 

ή/και τα ναρκωτικά. 

Αν και η κατάχρηση ουσιών είναι παρούσα σε πολλές περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας, αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην 

εκδήλωση της βίας, αλλά δεν αποτελεί την αιτία της. Το αλκοόλ 

χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα για τη δικαιολόγηση πράξεων βίας. 

Πολλοί άνθρωποι πίνουν αλλά δεν γίνονται βίαιοι απέναντι στους 

συντρόφους τους ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους γενικά. Πολλοί 

άνθρωποι είναι βίαιοι απέναντι στους συντρόφους τους ή σε άλλους και 

είναι νηφάλιοι. 

Η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του ανδρισμού ή 

φυσική έκφραση των 

ανδρικών σεξουαλικών 

ορμών. 

Η ανδρική βία δεν έχει γενετική βάση˙ διαιωνίζεται από ένα μοντέλο 

αρρενωπότητας που επιτρέπει και μάλιστα ενθαρρύνει τους άνδρες να 

είναι επιθετικοί. Η ανδρική βία βασίζεται στις πατριαρχικές αντιλήψεις 

για τις γυναίκες στην κοινωνία, οι οποίες τις υποτάσσουν και τις θεωρούν 

ιδιοκτησία των ανδρών (πατέρας, σύζυγος). 

Αν η συμπεριφορά δεν 

άρεσε στο θύμα, θα 

έφευγε. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα δεν μπορεί να 

φύγει, όπως ο φόβος για τον εαυτό της, τα παιδιά της, ακόμη και τα 

κατοικίδια ζώα. Συχνά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά πρακτικά 

εμπόδια στο να χωρίσουν από τους συντρόφους τους, 

συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης χρημάτων και επιλογών στέγασης. 

Λόγω των συνεπειών της κακοποίησης, πολλές γυναίκες δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και δεν διαθέτουν ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τους. Η μη αποχώρηση δεν σημαίνει 

ότι η κατάσταση είναι εντάξει ή ότι το θύμα θέλει να κακοποιείται. Η πιο 

επικίνδυνη στιγμή για μια γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση είναι όταν 

προσπαθεί να φύγει και γι' αυτό χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο 

ασφαλείας. 

Ο πατέρας του 

κακοποιούσε τη μητέρα 

του, οπότε αυτό εξηγεί 

γιατί είναι έτσι. Δεν φταίει 

Αν και το να μεγαλώνει κανείς σε ένα βίαιο σπίτι μπορεί να επηρεάσει 

την προσωπικότητα του, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι επιλογή 

του ατόμου για το εάν θα ασκήσει βία ή όχι. Η επίρριψη ευθυνών στις 

παιδικές εμπειρίες για τη βία είναι, για άλλη μια φορά, η τακτική του 
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αυτός. θύτη για να αποφύγει να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι, παρόλο που τα κακοποιητικά μοτίβα διατρέχουν 

στην οικογένεια, αυτό δεν οδηγεί απαραίτητα σε ενδοοικογενειακή βία. 

Η βία  είναι επιλογή. 

"Η γυναίκα δέχεται 

επίθεση μόνο επειδή δεν 

κάνει τίποτα για να το 

αποτρέψει." 

 

Αυτή η πρώτη ιδέα βασίζεται στη λανθασμένη αντίληψη ότι η 

γυναίκα έχει τη δύναμη να σταματήσει την κακοποιητική κατάσταση 

όποτε θέλει, ενώ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η 

αλήθεια˙ ως αποτέλεσμα των στρατηγικών χειραγώγησης και ελέγχου 

που εφαρμόζει ο θύτης, και των ψυχολογικών συνεπειών της ίδιας της 

ενδοοικογενειακής βίας και της καταχρηστικής δυναμικής της, πολλά 

θύματα τείνουν να συνειδητοποιούν πλήρως την κατάστασή τους μόνο 

όταν η βία έχει ήδη γίνει τακτική και σοβαρή και η ρήξη είναι σύνθετη και 

απαιτεί δεξιότητες που το θύμα δεν διαθέτει εκείνη τη στιγμή, λόγω των 

στρατηγικών εξαναγκασμού/εκφοβισμού που εφαρμόζει ο θύτης, 

παραλυτικού φόβου/τρομοκρατίας που αισθάνεται το θύμα˙ 

συναισθηματικής, οικονομικής ή κοινωνικής εξάρτησης από τον θύτη˙ της 

πεποίθησης ότι ο γάμος "είναι ένας σταυρός που πρέπει να σηκώσει"˙ της 

επένδυσης στο συζυγικό σχέδιο ως κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και 

της προσωπικής τους ικανοποίησης κ.λπ.  

 

"Το ξύλο είναι σημάδι 

αγάπης." - "Ένα χαστούκι 

που και που δεν έβλαψε 

ποτέ κανέναν / καμία". 

Άλλη μια δημοφιλής παροιμία που μεταφέρει μια λανθασμένη εικόνα. Το 

ξύλο δεν είναι ποτέ σημάδι αγάπης- είναι μια παράνομη και 

καταχρηστική άσκηση εξουσίας καιελέγχου. Παράλληλα, η 

ενδοοικογενειακή βία δεν είναι "ένα χαστούκι που και που"˙ στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ένα συνεχές μοτίβο διαφόρων 

μορφών βίας που ασκείται στο θύμα με σκοπό την υποταγή / κυριαρχία 

/ έλεγχό του. 
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2.3. Ενότητα 3: Ιδιαιτερότητες της έμφυλης βίας στις κοινότητες των Ρομά 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της έμφυλης βίας στις κοινότητες των Ρομά. 

Προτείνονται τρόποι βοήθειας προς τις γυναίκες Ρομά για την καλύτερη κατανόηση των 

καταστάσεων που αντιμετωπίζουν και τις επιλογές που έχουν για την επίλυση αυτών. 

Το πρόβλημα της έμφυλης βίας εντοπίζεται σε όλες τις κοινωνίες και οι γυναίκες μπορούν παντού 

να καταστούν θύματα. Για τις γυναίκες Ρομά υπάρχουν, δυστυχώς, ιδιαιτερότητες που τις 

καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτες σε καταστάσεις κακοποίησης και έμφυλης βίας, επειδή υφίστανται 

διπλές διακρίσεις – τόσο έξω από την κοινότητα Ρομά όσο και μέσα από αυτήν17.  

Οι γυναίκες Ρομά είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην έμφυλη βία λόγω της πατριαρχικής 

οργάνωσης των κοινοτήτων τους. Οι γυναίκες θεωρούνται το κέντρο της οικογένειας, καθώς είναι 

αυτές που φροντίζουν για τα πάντα μέσα στο σπίτι, από το φαγητό μέχριτην εκπαίδευση των 

παιδιών. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός δεδομένου ότι η οικογένεια είναι ο πυρήνας γύρω 

από τον οποίο χτίζονται οι κοινότητες των Ρομά18. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος ρόλος στην οικογένεια 

είναι στα χέρια των ανδρών.  

Κατά τη διάρκεια του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) του έργου Pattern, οι Εθνικές Εκθέσεις από τις 

χώρες της κοινοπραξίας έφεραν στο φως το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται συχνά 

με τις πατριαρχικές δομές των οικογενειών και των κοινοτήτων των Ρομά19. Επιπλέον, οι 

περισσότερες από τις γυναίκες Ρομά δεν μιλούν για την κακοποίηση που υφίστανται επειδή "υπό 

το πρίσμα της κουλτούρας τους, αυτό είναι ιδιωτικό θέμα και για το λόγο αυτό πρέπει να επιλύεται 

εντός της οικογένειας"20. 

Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε καν η οικογένεια δεν υποστηρίζει τα θύματα. Σύμφωνα 

με τις συνεντεύξεις των γυναικών Ρομά και τις Εθνικές Εκθέσεις, αν μια γυναίκα βγει και μιλήσει 

για τον εαυτό της και γνωστοποιήσει στην οικογένειά της την κακοποίηση που αντιμετωπίζει, 

ενδέχεται να χάσει την υποστήριξή τους, διότι η οικογένεια δεν θέλει να χάσει τον σεβασμό και τη 

θέση της στην κοινότητα. Μπορεί να την κάνουν να νιώσει ότι για όλα φταίει εκείνη και να 

θεωρήσει την κακοποίηση ως δική της αποτυχία21. 

 
17 Bradford, 2018. 
18 Fundacio Surt,Combaterea violentei domestice impotriva femeilor rome: prevenire, depistare, recomandari de interventie, pag 
10, 2012. 
19 Perista, 2021 
20 Neves et al., 2018. 
21 Fratila, 2019. 
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Ούτε οι κρατικοί θεσμοί παρέχουν πραγματική υποστήριξη, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

συμμετεχουσών της ίδιας έρευνας. Τις περισσότερες φορές επιλέγουν να μην πιστεύουν τα θύματα 

και να μένουν μακριά από τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της κοινότητας, μέχρι να είναι πολύ 

αργά. Αυτό είναι επίσης μια μορφή κακοποίησης και διάκρισης. Μια από τις γυναίκες Ρομά το 

συνόψισε πολύ καλά: 

“Και πού να πάνε; Και τι θα γίνει άμα πάνε και να ζητήσουν βοήθεια;! Κανείς δεν νοιάζεται 

γι' αυτές. Ακόμα και η αστυνομία. Μέχρι να τις σκοτώσουν, κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτές. 

Αφού τις σκοτώσουν, έρχονται και ερευνούν. Έτσι είναι τα πράγματα.” 

(B.G, 38 ετών) 

Ορισμένες γυναίκες Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι η βοήθεια που λαμβάνουν 

δεν είναι "πραγματική" - αφού δεν έχουν τρόπο να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά 

τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να μην καταγγείλουν τα 

περιστατικά  κακοποίησης που υφίστανται22. 

Η φτώχεια, το κοινωνικό στίγμα, το μορφωτικό επίπεδο και η ασυνέπεια των κοινωνικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται στις γυναίκες Ρομά είναι οι κύριες διαφορές και ιδιαιτερότητες της 

έμφυλης βίας που λαμβάνει χώρα στις κοινότητες Ρομά. 

Τα χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριμένα τις κοινότητες των Ρομά αντικατοπτρίζονται στην 

πραγματικότητα στις πράξεις έμφυλης βίας κατά των γυναικών Ρομά: 

● Εκπαίδευση – εκτός από την έλλειψη πραγματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, για τις 

γυναίκες Ρομά η φοίτηση στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια που δεν μπορούν 

να αντέξουν οικονομικά λόγω του ρόλου τους στην οικογένεια. 

● Απασχολησιμότητα – λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης και επειδή πρέπει να φροντίζουν την 

οικογένεια και τα παιδιά, οι περισσότερες γυναίκες Ρομά δεν έχουν σταθερή εργασία. Οι 

περισσότερες από αυτές εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς επίσημες 

συμβάσεις. Αυτό τους στερεί την οικονομική τους ασφάλεια και τη δυνατότητα να 

συντηρούν τον εαυτό και τα παιδιά τους. 

● Έμφυλοι ρόλοι – στις οικογένειες Ρομά οι γυναίκες φροντίζουν το σπίτι, αλλά ο κύριος ρόλος 

αποδίδεται στους άνδρες23. 

 
22 Perista, 2021. 
23 Artinopoulou & Farsedakis, 2003. 
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● Συνθήκες διαβίωσης – ακόμη και σήμερα, οι κοινότητες των Ρομά υποφέρουν από 

υπερπληθυσμό. Ορισμένες από τις κοινότητες ζουν ακόμη και σε απομόνωση και με 

περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ μπορεί 

επίσης να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην περιοχή. 

● Επίρριψη ευθυνών στην κουλτούρα – όλες οι γυναίκες Ρομά που συμμετείχαν στη μελέτη 

μίλησαν για το πώς οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί 

«πολιτισμική» ιδιαιτερότητα των κοινοτήτων Ρομά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που 

οι γυναίκες Ρομά δεν καταγγέλλουν την κακοποίηση που υφίστανται, επειδή οι αρχές δεν 

τις παίρνουν στα σοβαρά και τους λένε ότι η βία κατά των γυναικών είναι «έθιμο» των 

Ρομά. Σε αυτές τις καταστάσεις, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τις διπλές διακρίσεις και 

πώς οι γυναίκες Ρομά είναι θύματα και της κοινότητας τους και από τον κυρίαρχο πληθυσμό 

και τις δημόσιες αρχές. 

● Πρώιμος γάμος - οι συζητήσεις σχετικά με τους πρώιμους γάμους συχνά περιβάλλονται από 

υποθέσεις σχετικά με τους οργανωμένους, αναγκαστικούς γάμους ως πολιτιστική 

παράδοση των κοινοτήτων Ρομά. Στην πραγματικότητα, η πρώιμη δημιουργία οικογένειας 

είναι μια πατριαρχική παράδοση και όχι "παράδοση των Ρομά". Αυτό καθιστά τις γυναίκες 

Ρομά θύματα, καθώς τις απομακρύνει από το σχολείο, από την οικογένεια και τους/τις 

φίλους/ες τους. Τα κορίτσια είναι ακόμη πιο εκτεθειμένα σε πράξεις βίας και μένουν χωρίς 

υποστήριξη. 

Όλες οι γυναίκες Ρομά που συμμετείχαν στις μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου 

PATTERN, ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τις περισσότερες μορφές ενδοοικογενειακής βίας και 

όλες θεωρούν και συνειδητοποιούν ότι η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα. Οι περισσότερες 

συμμετέχουσες δήλωσαν ότι η πιο συνηθισμένη μορφή επιθετικότητας είναι η σωματική βία 

εναντίον τους. Αναφέρθηκαν επίσης και άλλες μορφές κακοποίησης, όπως η ψυχολογική και 

λεκτική επιθετικότητα και η επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να συνίσταται σε προσβολές, 

κακοποίηση, ταπείνωση και έλεγχο.24 

Όπως παρατηρείται στις παραπάνω δηλώσεις, οι πράξεις έμφυλης βίας κατά των γυναικών Ρομά 

στις κοινότητες των Ρομά, είναι οι ίδιες όπως παντού. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στις διπλές 

διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά. Η έλλειψη υποστήριξης από τις οικογένειές τους, τις 

 
24 Perista, 2021. 
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ίδιες τις κοινότητές τους και τις δημόσιες αρχές τις δυσκολεύουν πολύ να αντιμετωπίσουν τις 

καταστάσεις και να απομακρυνθούν από τους θύτες. 

Το να βρίσκεται μια γυναίκα σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά επιφέρει και 

σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω των καταχρήσεων, καθώς και προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως 

η κατάθλιψη. Οι περισσότερες γυναίκες Ρομά δήλωσαν ότι αισθάνονται μόνες, λυπημένες, χωρίς 

ελπίδα, και με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση25. 

2.4. Ενότητα 4: Συνοδεία θύματος ενδοοικογενειακής βίας 

2.4.α) Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοδεία 

Αυτή η Ενότητα εισηγείται στρατηγικές με βάση την αξιολόγηση της ασφάλειας των επιζωσών και 

των παιδιών τους και τον τρόπο καλύτερης προσέγγισής τους, στο πλαίσιο μιας 

ευαισθητοποιημένης έμφυλης προσέγγισης, δημιουργώντας ένα ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς 

και φιλόξενο περιβάλλον για τις γυναίκες Ρομά. 

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις καταστάσεις βίας και την έντασή τους, 

αλλά είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να γνωρίζει σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί για να σώσει 

τον εαυτό της. Θα πρέπει να λαμβάνει συμβουλές και πληροφορίες σχετικές με την 

ενδοοικογενειακή βία, ώστε να μπορεί να παίρνει τις δικές της αποφάσεις, από τη στιγμή που η 

ίδια πρέπει να κατευθύνει τη διαδικασία απελευθέρωσής της από τη βία. 

Η προστασία του δικαιώματος μιας γυναίκας να ζει με ασφάλεια είναι πολύπλοκη και απαιτεί τη 

συμμετοχή πολλών φορέων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και οργανώσεων για 

την πρόληψη και λήξη της ενδοοικογενειακής βίας. Λόγω των πολιτισμικών διαφορών, οι γυναίκες 

Ρομά μπορεί να φέρουν στερεοτυπικές, διφορούμενες ή μη-ρεαλιστικές απόψεις όσον αφορά την 

προσέγγιση των θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας και τη στάση τους σε αυτά. 

Όλοι οι επαγγελματίες και οι διαμεσολαβητές Ρομά έχουν κύριο ρόλο στον εντοπισμό, την 

πρόληψη και τον χειρισμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, οι επιζώσες μπορεί να 

μην αισθάνονται πάντα ικανές ή έτοιμες να αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους και να ζητήσουν 

υποστήριξη. Συχνά ντρέπονται για την ενδοοικογενειακή βία που υφίστανται και αποφεύγουν να 

μιλήσουν γι' αυτήν, επειδή την αντιλαμβάνονται ως οικογενειακό/εσωτερικό ζήτημα που δεν 

πρέπει να αποκαλύπτεται. Σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και η πίεση της κοινότητας: μια 

 
25 Fratila, 2021. 
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γυναίκα που έχει αποφασίσει να μιλήσει για ό,τι της έχει συμβεί, για την ενδοοικογενειακή βία, 

πρέπει να είναι έτοιμη να αποκλειστεί από την κοινότητα. Επομένως, αν η κοινότητα αντιδράσει 

εναντίον της, θα πρέπει να έχει ισχυρή υποστήριξη προκειμένου να περάσει αυτή τη διαδικασία. 

Παρόλα αυτά, η κοινότητα των Ρομά αλλάζει και οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αντιδράσουν 

κατά της ενδοοικογενειακής βίας γίνονται όλο και περισσότεροι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να 

συμμετέχουν ως υποστηρικτές. 

Υπάρχουν έξι αρχές που αναπτύχθηκαν από το Social Care Institute for Excellence (2020), οι οποίες 

εφαρμόζονται σε όλα τα περιβάλλοντα υγείας και φροντίδας, προκειμένου να υποστηριχθεί η 

ασφάλεια των ενηλίκων: 

1. Ενδυνάμωση Τα άτομα υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τις δικές τους 

αποφάσεις και να συναινούν μετά από ενημέρωση. 

2. Πρόληψη Είναι προτιμότερο να ληφθεί δράση προτού προκληθεί κάποια βλάβη. 

3. Αναλογικότητα Η λιγότερο παρεμβατική ανταπόκριση που είναι κατάλληλη για τον κίνδυνο που 

παρουσιάζεται. 

4. Προστασία Υποστήριξη και εκπροσώπηση όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

5. Σύμπραξη Τοπικές λύσεις μέσω υπηρεσιών που συνεργάζονται με τις κοινότητες Ρομα. Οι 

κοινότητες πρέπει να αναλάβουν ρόλο στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την 

αναφορά της παραμέλησης και της κακοποίησης. 

6. Υπευθυνότητα Υπευθυνότητα και διαφάνεια στις πρακτικές παροχής προστασίας. 

 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ενδοοικογενειακής βίας, οι επιζώσες ενδέχεται να 

εξακολουθούν να το αρνούνται, αλλά τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν θίγονται όταν ερωτώνται αν 

βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι το να ανοίγεται μια 

επιζώσα δεν είναι εύκολο και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να αποκαλύψει την κακοποίηση που 

δέχεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επαγγελματίες θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 

γυναίκες μέχρι εκείνες να νιώσουν ασφάλεια και αυτοπεποίθηση να μοιραστούν τα βιώματά 

τους26. 

 
26 The University of Sheffield (n.d.). Supporting Victims of Domestic Violence. Future Learning online free training. 
https://www.futurelearn.com/courses/domestic-violence 

https://www.futurelearn.com/courses/domestic-violence
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2.4.β) Δεξιότητες για τη συνοδεία θύματος έμφυλης βίας 

Κάθε άτομο που εργάζεται με θύματα ενδοοικογενειακής βίας οφείλει να έχει ενσυναίσθηση και 

υπομονή, και να παρέχει υποστήριξη και ενθάρρυνση και, χωρίς να κρίνει ή να επικρίνει27. Οι 

επαγγελματίες θα πρέπει να εκφράζουν την ανησυχία τους και να κάνουν άμεσες ερωτήσεις με 

ενσυναίσθηση, καθώς και να συμπάσχουν με το θύμα. H γυναίκα Ρομά-θύμα ενδοοικογενειακής 

βίας, πρέπει να διαβεβαιώνεται ότι είναι ασφαλής και ότι όλα όσα μοιράζεται δεν θα 

δημοσιοποιηθούν καθ’ολη τη διάρκεια της διαδικασίας28. Ο/η συνοδός θα πρέπει να γνωρίζει καλά 

τις ιδιαιτερότητες της κοινότητας των Ρομά και την ποικιλομορφία της ομάδας. Η γνώση αυτών των 

πληροφοριών θα βοηθούσε τον/την συνοδό να καταλάβει το πώς μπορεί να αντιδράσει η γυναίκα, 

ποιοι είναι οι φόβοι και οι σκέψεις της. Επιπλέον, θα βοηθούσε τον/την συνοδό να αναπτύξει μια 

στρατηγική και να σχεδιάσει μια περισσότερο επαρκή και προσαρμοσμένη υποστήριξη. Για την 

επίτευξη αυτού χρειάζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το ποια μέλη της 

οικογένειας/κοινότητας θα πρέπει να προσελκύσει ως υποστηρικτές. 

Αν υπάρχει υποψία ότι μια γυναίκα βιώνει ενδοοικογενειακή βία δεν θα πρέπει να διστάζει 

κανείς/καμία να την ρωτήσει για αυτό. Η αναγνώριση των ενδείξεων πιθανής ενδοοικογενειακής 

βίας είναι το πρώτο βήμα για να καθησυχαστεί το θύμα ότι θα λάβει υποστήριξη και ότι θα μάθει 

τα δικαιώματα και τις επιλογές του.  Εάν η γυναίκα αποφασίσει να αναλάβει δράση, πρέπει να 

γνωρίζει ότι έχει την υποστήριξη των επαγγελματιών. Ο/η κάθε επαγγελματίας δεν πρέπει ποτέ να 

παρεμβαίνει με άμεσο τρόπο στην υπόθεση του θύματος. Οι γυναίκες σε αυτή την κατάσταση 

πρέπει να συνοδεύονται, αλλά ο/η επαγγελματίας / διαμεσολαβητής/τρια δεν πρέπει να 

αποφασίζει για λογαριασμό τους ή να λαμβάνει μέτρα χωρίς την πλήρη συγκατάθεσή τους. 

Ενεργητική ακρόαση (Active listening)29 

Η ενεργητική ακρόαση είναι η διαδικασία της προσεκτικής ακρόασης της συνομιλήτριας, 

παραφράζοντας και καθρεπτίζοντας τα λεγόμενά της, ενώ ταυτόχρονα αποσιωπάται η προσωπική 

κρίση και η παροχή συμβουλών. Μέσω της ενεργητικής ακρόασης η συνομιλήτρια αισθάνεται ότι 

έχει φωνή, και ότι την εκτιμούν, και βοηθά τον/την επαγγελματία να καταλάβει καλύτερα την 

 
27 United Νations (2020). United to Support: How to respond to Domestic Abuse. A guide for UN personnel, p. 4. Διατίθεται από: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/united_to_support_domestic_abuse-global_eng.pdf, επισκέφθηκε τελευταία 
15.06.2021. 
28 Krumova T., & Velikova A. (2021) Pattern WP2. National Report. Bulgaria, Center Amalipe 
29 The University of Sheffield (n.d.). Supporting Victims of Domestic Violence. Future Learning online free training. 
https://www.futurelearn.com/courses/domestic-violence 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/united_to_support_domestic_abuse-global_eng.pdf
https://www.futurelearn.com/courses/domestic-violence
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κατάσταση στην οποία βρίσκεταικαι να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. 

Ενσυναίσθηση (Empathy) 

Ορισμένες γυναίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία τόνισαν ότι οι επαγγελματίες δεν τις 

αντιμετώπισαν με συμπόνια ή ενδιαφέρον για την κατάστασή τους30. Το θύμα μπορεί ήδη να 

βιώνει αισθήματα ντροπής, αδυναμίας και απελπισίας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να 

μην υπόκεινται σε προκατειλημμένη, συγκαταβατική ή πιεστική συμπεριφορά. Αντιθέτως, πρέπει 

να την ακούν προσεκτικά χωρίς να επίκιρησ. Ο/η ακροατής/τρια πρέπει να κατανοήσει λεπτομερώς 

τη συμπεριφορά του θύματος, τους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή, καθώς και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να την προσεγγίσει και να τη βοηθήσει. 

2.4.γ) Εμπιστευτικότητα 

Λόγω της φύσης αυτών των περιστατικών βίας, οι επιζώσες συχνά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να 

υποστούν περαιτέρω βία σε περίπτωση που ο δράστης ή οι δράστες το ανακαλύψουν και 

επιλέξουν να εκδικηθούν/τιμωρήσουν το θύμα επειδή μίλησε. Η διαφύλαξη του απορρήτου των 

προσωπικών πληροφοριών είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες των θυμάτων έμφυλης βίας. Η διαφύλαξη του απορρήτου των 

προσωπικών πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη πιο αυστηρά στην κοινότητα των 

Ρομά, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι δίαυλοι επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον 

στην κοινότητα των Ρομά η διάδοση πληροφοριών δεν εκλαμβάνεται ως παραβίαση του 

προσωπικού χώρου και της ασφάλειας κάποιου, αλλά περισσότερο ως ενημέρωση της κοινότητας. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο υπό τις ακόλουθες 

συνθήκες: 

● Σε περίπτωση που το θύμα αποφασίσει να το μοιραστεί. 

● Εάν υπάρχει ανάγκη για συγκατάθεση μετά από ενημέρωση (ρητή εξουσιοδότηση 

σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση). 

● Όταν πρόκειται για την αναφορά δεδομένων μεταξύ φορέων με ίση εξουσία ή που 

ασχολούνται με τα ίδια ζητήματα. 

Επιπλέον, οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την έλλειψη εμπιστοσύνης των γυναικών 

 
30 Yam, M. (2000). Seen but not heard: Battered women’s perceptions of the ED experience. Journal of Emergency Nursing, 26(5), 
464-70. http://dx.doi.org/10.1067/men.2000.110432 

http://dx.doi.org/10.1067/men.2000.110432
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Ρομά που έχουν πέσει θύματα βίας προς τα θεσμικά όργανα. Συχνά πιστεύεται ότι οι θεσμικοί 

εκπρόσωποι (ιδίως αν είναι άνδρες) έχουν σχέσεις με τους άνδρες- δράστες της κοινότητας31. 

2.5. Ενότητα 5: Θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας 
Σε αυτή την Ενότητα έχουν παρατεθεί τα διάφορα δικαιώματα και τα θεσμικά όργανα που είναι 

διαθέσιμα στα θύματα έμφυλης βίας στις πέντε χώρες όπου εφαρμόζεται το έργο PATTERN. 

Παρόλα αυτά, εκτός από την εθνική νομοθεσία, υπάρχουν θεσμικά όργανα που αναγνωρίζουν 

καθολικά δικαιώματα, όπως η Οδηγία 2012/29 της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων32 και η 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)33. 

2.5.α) Βασικά δικαιώματα και πώς μπορούν να διεκδικηθούν 

Ρουμανία 

Η Ρουμανία δεν διαθέτει ένα ιδιαίτερα σύνθετο και χρήσιμο σύνολο νόμων που να προστατεύουν 

τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή να τους προσφέρουν μακροπρόθεσμη βοήθεια. Ο 

ρουμανικός Nόμος υπ' αριθ. 217 της 22ης Μαΐου 2003, ο οποίος επανεξετάστηκε και δημοσιεύθηκε 

στο National Monitor στις 15 Οκτωβρίου 2020, ορίζει τους διάφορους τύπους ενδοοικογενειακής 

βίας και τον τρόπο λειτουργίας τους και είναι ο κύριος νόμος που ορίζει τις μορφές κακοποίησης 

της ενδοοικογενειακής βίας και τη βίας έμφυλης βίας . Ο Νόμος 211 του 2004 ορίζει τα δικαιώματα 

των θυμάτων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη βοήθεια του κράτους. 

Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία τα δικαιώματα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας προβλέπονται από τον 

Νόμο 112/2009 της 16ης Σεπτεμβρίου34, οπότε και εγκρίθηκε το "Νομικό πλαίσιο εφαρμογής στην 

ενδοοικογενειακή βία, την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στα θύματά της". Ο εν λόγω Νόμος 

προσδιορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και προβλέπει επίσης την 

 
31 Krumova, T., (2021). PATTERN WP3. Training assessment needs, Bulgaria, Center Amalipe 
32 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ανακτήθηκε από  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=FR.   
33 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (2011, Κωνσταντινούπολη). Ανακτήθηκε από 
https://isotita.gr/wpcontent/uploads/2017/04/Convention_violence-against-women_2011_el_edited.pdf 
34 Amended and republished by Law 129/2015 of 3 September, with subsequent amendments, the last of which was introduced by 
Law 57/2021 of 16 August. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=FR
https://isotita.gr/wpcontent/uploads/2017/04/Convention_violence-against-women_2011_el_edited.pdf
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ύπαρξη Καταστατικών Θύματος. Το Καταστατικό είναι ένα υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο 

αναγνωρίζει επίσημα την ύπαρξη μιας καταγγελίας ενδοοικογενειακής βίας, προσδιορίζει τον 

αριθμό υπό τον οποίο θα λάβει χώρα η διαδικασία που κινείται με αυτήν και απαριθμεί τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζει το κράτος στο θύμα του εν λόγω εγκλήματος (όπου το έγκλημα της 

ενδοοικογενειακής βίας έχει τη φύση δημόσιου εγκλήματος, πράγμα που σημαίνει ότι η 

καταγγελία του είναι υποχρεωτική και ότι το κράτος αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη 

και την καταπολέμησή του). Τα Καταστατικά Θύματος χρησιμοποιούνται από τα όργανα της 

ποινικής αστυνομίας, από τις δικαστικές αρχές και, κατ' εξαίρεση, από την CIG - Επιτροπή για την 

Ιθαγένεια και την Ισότητα των Φύλων (Commission for Citizenship and Gender Equality), όταν 

υποβάλλεται καταγγελία για το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας και δεν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη. 

Παρακάτω προσδιορίζονται ενδεικτικά τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που αποδίδονται στα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην πορτογαλική νομοθεσία: 

1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση (από την πρώτη επαφή με τις αρμόδιες αρχές): είδος 

υπηρεσιών και υποστήριξης, φορείς και τρόποι υποβολής καταγγελιών, όροι παροχής 

προστασίας, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, εξέλιξης της 

υπόθεσης κτλ. 

2. Εγγυήσεις επικοινωνίας (κατανόηση της ποινικής διαδικασίας και των όρων συμμετοχής 

του θύματος σε αυτήν): χρήση απλής και προσιτής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ωριμότητα και τον αλφαβητισμό του θύματος, δικαίωμα "να συνοδεύεται από πρόσωπο 

της επιλογής του/της κατά την πρώτη επαφή με τις αρμόδιες αρχές […]» 

3. Δικανική προστασία: νομικές συμβουλές και νομική υποστήριξη, ακρόαση και κατάθεση 

αποδεικτικών στοιχείων, διορισμός του ίδιου ανεπίσημου εκπροσώπου του θύματος για τις 

διάφορες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, απόφαση του Δικαστηρίου, κτλ. 

4. Δικαίωμα στην προστασία: κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας και εξατομικευμένο 

σχέδιο ασφάλειας, τηλεφωνική βοήθεια, ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, αποφυγή 

συνύπαρξης στον ίδιο χώρο θύτη-θύματος κατά τη δικαστική διαδικασία, ακρόαση σε 

ανεπίσημο και κλειστό χώρο, συνοδεία από υπάλληλο υποστήριξης θυμάτων κατά τη 

λήψη καταθέσεων ή από άλλον επαγγελματία που παρέχει ψυχολογική ή ψυχιατρική 

υποστήριξη (όποτε  ζητηθεί), εμπιστευτικότητα, κτλ. 

5. Δικαίωμα αποζημίωσης και επιστροφής της περιουσίας 
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6. Εργατικά δικαιώματα: αλλαγή τόπου εργασίας, αιτιολόγηση απουσιών λόγω ζητημάτων 

που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία 

7. Κοινωνική προστασία: Υποστήριξη στη ενοικίαση οικίας, παραχώρηση κοινωνικής 

κατοικίας, επιδόματα, πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

εξειδικευμένες δράσεις τόσο για την κλινική περίθαλψη και θεραπεία, όσο και για την 

πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, ψυχολογική και ψυχιατρική 

φροντίδα από διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών, κτλ. 

*Προσαρμοσμένο από Rui do Carmo (2020). Violência doméstica: Questões Legais. Projeto Rasgar Silêncios, CooLabora; και από 

Elisabete Brasil (2019). A lei e o combate à violência doméstica. Curso TAV, SEIES. 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που πλαισιώνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση 

της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι εν λόγω νόμοι είναι οι εξής: 

➢ Νόμος 1342 ΦΕΚ Α΄ 39/1.4.1983 Για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για 

την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών . (CEDAW). 

➢ Νόμος 3064/2002: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών. 

➢ Νόμος 3500/2006  (ΦΕΚ 232/Α/24-10-2006) Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας και άλλες διατάξεις.  

➢ Νόμος 3896/2010 (ΦΕΚ 207/8.12.2010 Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - 

Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.. 

➢ Νόμος 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018) Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 

2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο,Η κύρωση επέφερε τροποποιήσεις στον Νόμο 3500/2006 

για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, στον Ποινικό Κώδικα και σε άλλες 

διατάξεις. 

➢ Νόμος 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26.03.2019) Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - 

Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις. 
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Τον Νοέμβριο του 2021 έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ισότητα των Φύλων 2021-202535, στο οποίο η πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και 

ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονται στον πυρήνα του Άξονα Προτεραιότητας 1.  Ο συγκεκριμένος 

Άξονας «επικεντρώνεται σε μέτρα για την προστασία των γυναικών από την άσκηση κάθε μορφής 

βίας, την επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών των αρμόδιων αρχών, την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων μερών και του κοινού και διέπεται από τις αρχές και τις 

κατευθύνσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» (σελ. 90). Για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 διακρίνεται σε τρεις (3) υποστόχους με τις συνακόλουθες 

δράσεις υλοποίησης: 

➢ Στόχος 1.1: Εφαρμογή προβλέψεων σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018) 

• Δράση 1.1.1: Εισαγωγή νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

• Δράση 1.1.2: Εισαγωγή άλλων μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ω.Ε.) 

• Δράση 1.1.3: Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης (Ω.Ε.) 

• Δράση 1.1.4 Εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Βία κατά των Γυναικών(Ω.Ε.)  

• Δράση 1.1.5: Επιμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών δημόσιου τομέα και 

στελεχών δημόσιου τομέα στη θεματική της βίας κατά των γυναικών 

• Δράση 1.1.6: Δράσεις Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 

13 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ω.Ε.) 

• Δράση 1.1.7: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ευρύτερου πληθυσμού για την 

ισότητα των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών (Ω.Ε) 

➢ Στόχος 1.2: Καταπολέμηση της βίας στην εργασία 

• Δράση 1.2.1: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τη βία και 

παρενόχληση στην εργασία (Ω.Ε.) 

• Δράση 1.2.2: Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος με ονομασία «Ελένη 

Τοπαλούδη» για τη σεξουαλική παρενόχληση φοιτητριών στα Πανεπιστήμια 

 
35 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (2021). Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Ανακτήθηκε από https://isotita.gr/wp-
content/uploads/2021/12/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf  
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• Δράση 1.2.3: Διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τη 

σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα (Ω.Ε) 

➢ Στόχος 1.3: Ενίσχυση και αναβάθμιση Δικτύου δομών για την καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών 

• Δράση 1.3.1: Υποστήριξη συντονισμού και δικτύωσης δομών 

• Δράση 1.3.2: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών του Δικτύου Δομών 

• Δράση 1.3.3: Ενίσχυση του Δικτύου Δομών (Ω.Ε) 

• Δράση 1.3.4: Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών µε αναπηρία 

➢ Στόχος 1.4: Καταπολέμηση άλλων μορφών βίας 

• Δράση 1.4.1: Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο 

(Ω.Ε.) 

• Δράση 1.4.2: Πρόληψη και αντιμετώπιση εξακολουθητικής 

παρακολούθηση/stalking, FGM-ακρωτηριασμός γυναικείων οργάνων, πρόωροι 

και καταναγκαστικοί γάμοι, σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) και εκδικητική 

πορνογραφία (revenge porn) (Ω.Ε.) 

• Δράση 1.4.3: Πρόληψη και αντιμετώπιση trafficking και πορνείας-survival sex 

Βουλγαρία 

Στη Βουλγαρία, η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα θέμα που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν 

σημαντικό πρόβλημα. Έγιναν ωστόσο ορισμένες νομικές αλλαγές με στόχο την εναρμόνιση και τον 

εκσυγχρονισμό της εγχώριας νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στον Νόμο για την 

Προστασία από την Ενδοοικογενειακή Βία "ενδοοικογενειακή βία είναι κάθε πράξη σωματικής, 

σεξουαλικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής ή οικονομικής βίας, καθώς και το βίωμα τέτοιας βίας, 

ο αναγκαστικός περιορισμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικής ελευθερίας και των προσωπικών 

δικαιωμάτων που διαπράττεται εναντίον προσώπων που συνδέονται, βρίσκονται ή βρίσκονταν σε 

οικογενειακή σχέση ή σε de facto συμβίωση"36. 

Το 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικές τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα για τη 

βελτίωση της προστασίας των γυναικών από τη βία.  Τον Μάιο του 2020 εγκρίθηκε το νέο Εθνικό 

Πρόγραμμα Πρόληψης και Προστασίας κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο προβλέπει 

 
36 Law on Protection from Domestic Violence (2005), επισκέφθηκε τελευταία 10.01.2022 
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μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των εμπλεκόμενων 

οργανώσεων. Με την απόφαση υπ' αριθ. 412 του Υπουργικού Συμβουλίου της 07.05.2021, 

εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Προστασία από την Ενδοοικογενειακή 

Βία για το 2021, το οποίο υιοθετεί τον νόμο για τις τροποποιήσεις του νόμου για την προστασία 

από την ενδοοικογενειακή βία και σχεδιάζει την ανάπτυξη μιας "Μεθοδολογίας παρακολούθησης 

για την αξιολόγηση των πολιτικών και των θεσμικών πρακτικών σε σχέση με την ενδοοικογενειακή 

βία και την έμφυλη βία στη Βουλγαρία".37 

Ισπανία 

Στην Ισπανία, τα κύρια δικαιώματα που έχουν τα θύματα έμφυλης βίας είναι τα εξής: 

1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση: υπηρεσία πληροφοριών καλώντας τον αριθμό 016 και νομική 

υποστήριξη. Και οι δύο υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. 

2. Δικαιώματα του Καταστατικού Θύματος του εγκλήματος (Νόμος 4/2015, της 27ης Απριλίου, 

του καταστατικού θύματος του εγκλήματος). Το έγκλημα έμφυλης βίας είναι ένας ιδιαίτερος 

τύπος εγκλήματος με συγκεκριμένες ποινές. Μέσω αυτών, το θύμα έχει:  

i. Το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία.  

ii. Το δικαίωμα να ζητήσει εντολή προστασίας υπέρ της γυναίκας-θύματος έμφυλης βίας 

και, κατά περίπτωση, υπέρ των τέκνων της.  

iii. Δικαίωμα συμμετοχής στην ποινική διαδικασία, το οποίο περιλαμβάνει την ενεργό 

παρέμβαση της γυναίκας- θύματος έμφυλης βίας στη δικαστική διαδικασία που 

διεξάγεται μετά την καταγγελία της.  

iv. Το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική διαδικασία, έχοντας τη 

δυνατότητα να παρίσταται ως διάδικος στην ποινική διαδικασία. 

3. Δικαίωμα σε δωρεάν, άμεση και εξειδικευμένη νομική υποστήριξη. Οι γυναίκες- θύματα 

έμφυλης βίας έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής υποστήριξης, ανεξαρτήτως της ύπαρξης πόρων 

για τη διεξαγωγή δίκης. Μπορούν να επωφεληθούν από πολυάριθμες υπηρεσίες, όπως δωρεάν 

συμβουλές και καθοδήγηση πριν από τη διαδικασία, καθώς και δωρεάν υπεράσπιση και 

εκπροσώπηση από δικηγόρο και νομικό/ή σύμβουλο. 

4. Εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών που είναι θύματα έμφυλης βίας. Τα εν 

λόγω δικαιώματα επιδιώκουν να συμβιβάσουν την εργασία με την κατάσταση της έμφυλης 

 
37 Krumova, T. (2021), PATTERR WP3. D 3.5 Domestic violence protocol – Bulgaria, Center Amalipe 
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βίας, εξασφαλίζοντας την προστασία των γυναικών σε περίπτωση που αναγκαστούν να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους. 

5. Δικαίωμα σε πλήρη κοινωνική υποστήριξη. Συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών που 

απορρέουν από την κατάσταση της βίας, στην αποκατάσταση της κατάστασης στην οποία 

βρισκόταν το θύμα πριν υποστεί τη βία ή, τουλάχιστον, στον μετριασμό των συνεπειών της, 

παρέχοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να λάβουν συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις 

οποίες μπορούν να προβούν και τα δικαιώματά τους. 

2.5.β) Φορείς και Οργανώσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την 

προώθηση της ισότητα των φύλων 

Ρουμανία 

Ο κύριος φορέας που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των θυμάτων έμφυλης βίας και 

ενδοοικογενειακής βίας στη Ρουμανία είναι ο Εθνικός Οργανισμός για τις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ 

Γυναικών και Ανδρών (The National Agency for Equal Chances between Women and Men). Έχει 

επίσης δημιουργηθεί μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή που προσφέρει συνεχής υποστήριξη στα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλης βίας. 

Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Υποστήριξης (The General Direction of Social Assistance) ασχολείται 

επίσης με την παροχή βοήθειας και συνδρομής στα θύματα, ενήλικες και ανήλικους, για να 

ξεφύγουν από τον θύτη και να αναζητήσουν δικαιοσύνη, παρέχοντας τους νομικές συμβουλές και 

ψυχολογική βοήθεια. 

Υπάρχουν επίσης ορισμένες ιδιωτικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

προσφέρουν βοήθεια στα θύματα:  Asociația ANAIS, Asociația A.L.E.G., NETWORK VIF, Centrului 

FILIA, Asociația Casa Ioana. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί προσφέρουν νομική υποστήριξη και μπορούν 

επίσης να παρέχουν προσωρινή στέγαση στα θύματα. 

Υπάρχει επίσης το Κέντρο Καταπολέμησης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο αποτελείται από 24 

οργανώσεις-μέλη. Ο κύριος στόχος τους είναι η υπεράσπιση της τροποποίησης της ρουμανικής 

νομοθεσίας ώστε να παρέχεται πραγματική βοήθεια και υποστήριξη στα θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι επιλογές των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι να καλέσουν τον δωρεάν αριθμό για 

υποστήριξη ή να απευθυνθούν στις ΜΚΟ για βοήθεια. Συχνά οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ 

συνεργάζονται για να βρουν μια καλύτερη λύση για τα θύματα. 

https://www.asociatia-anais.ro/home
https://www.asociatia-anais.ro/home
https://aleg-romania.eu/
https://violentaimpotrivafemeilor.ro/
https://centrulfilia.ro/
https://centrulfilia.ro/
https://casaioana.org/
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Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, η καταπολέμηση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδοοικογενειακής βίας, προωθείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αποτελούν μέρος 

του Εθνικού Δικτύου Υποστήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας. Οι επαφές και η τοποθεσία 

αυτών των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στον Οδηγό Πόρων στο πεδίο της 

Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Οι δραστηριότητες αυτών των υπηρεσιών υποστήριξης εποπτεύονται από την CIG - Επιτροπή για 

την Ιθαγένεια και την Ισότητα των Φύλων (Commission for Citizenship and Gender Equality), τον 

δημόσιους φορείς με αποστολή την προώθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στον 

τομέα της ιθαγένειας, την προώθηση και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και την 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και της εμπορίας ανθρώπων. Η CIG είναι 

υπεύθυνη για το «Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 2018-2021», το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη Εθνική 

Στρατηγική για την Ισότητα και τη Μη Διάκριση - Πορτογαλία + Ισότητα - ENIND 2018-20302. 

Επιπλέον, όταν οι φορείς που αποτελούν μέρος του Εθνικού Δικτύου έχουν πρωτόκολλο 

συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών, η δραστηριότητά τους εποπτεύεται επίσης από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, οι κυριότεροι φορείς και οργανώσεις που εργάζονται για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων με παράλληλη καταπολέμηση της έμφυλης βίας μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: 

Όνομα φορέα Ακρωνύμιο 
Υπηρεσίες για 

Επιζώσες 
Επικοινωνία 

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων 
Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 

1. 15900 Γραμμή 

SOS 

2. 27 

Συμβουλευτικά 

Κέντρα 

3. 18 Καταφύγια 

Γυναικών 

Τηλ.: +30 214-

4055251 

E-mail: 

info@isotita.gr  

Ιστοσελίδα: 

https://www.isotit

a.gr/    

mailto:info@isotita.gr
https://www.isotita.gr/
https://www.isotita.gr/
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Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας  Κ.Ε.Θ.Ι. 
14 Συμβουλευτικά 

Κέντρα 

Τηλ.: +30 210 38 98 

000 

E-mail: 

kethi@kethi.gr 

Ιστοσελίδα: 

https://www.kethi.

gr   

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

1. Συμβουλευτική 

2. Ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη 

3. 2 Ξενώνες 

4. Διαμεσολάβησ

η με δημόσιους 

φορείς 

Τηλ.:  +30 21 3203 

9723 

Ιστοσελίδα: 

https://www.ekka.

org.gr/index.php/el

/  

Ελληνική Αστυνομία - Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη 
ΕΛ.ΑΣ 

1. 24ωρη 

τηλεφωνική 

γραμμή (100), 

2. Αναφορές και 

καταγγελίες 

Τηλεφωνικό 

Κέντρο Ελληνικής 

Αστυνομίας: 1033 

ή (+30) 214 

6879597 

E-mail: 

kepik@astynomia.

gr 

Ιστοσελίδα:  

https://www.helle

nicpolice.gr/  

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 

«Διοτίμα» 

ΚΓΜΕ 

Διοτίμα 

1. Νομική 

υποστήριξη 

2. Ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη 

Τηλ.: +30 210-

3244380 

       +30 210 

8816405 

mailto:kethi@kethi.gr
https://www.kethi.gr/
https://www.kethi.gr/
https://www.ekka.org.gr/index.php/el/
https://www.ekka.org.gr/index.php/el/
https://www.ekka.org.gr/index.php/el/
mailto:kepik@astynomia.gr
mailto:kepik@astynomia.gr
https://www.hellenicpolice.gr/
https://www.hellenicpolice.gr/
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3. Επαγγελματική 

συμβουλευτική 

E-mail: 

diotima@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: 

https://diotima.org

.gr/en/  

W.I.N. Hellas – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών W.I.N. Hellas 

1. Νομική 

υποστήριξη 

2. Ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη 

3. Διασύνδεση σε 

υπηρεσίες 

μέσω γραμμής 

υποστήριξης  

Tel:  2108996636 

E-mail: 

info@winhellas.gr 

https://www.winh

ellas.gr/  

A21 A21 

1. Γραμμή 

υποστήριξης 

1109 

2. Νομική 

υποστήριξη  

3. Καταφύγια και 

Σπίτια 

Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης  

4. Κέντρα Ημέρας 

και 

Αποκατάσταση  

Tel:  + 30 2310 537 

690 

E-mail: 

info.gr@A21.org 

Ιστοσελίδα: 

https://www.a21.o

rg/  

Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδα  
ΓτΚ 

Ελλάδα 

1. Ιατροφαρμακε

υτική 

περίθαλψη  

2. Ψυχολογική 

υποστήριξη  

Τηλ.: +30 210 32 13 

150 

       +30 210 32 36 

222 

E-mail: 

mailto:diotima@otenet.gr
https://diotima.org.gr/en/
https://diotima.org.gr/en/
mailto:info@winhellas.gr
https://www.winhellas.gr/
https://www.winhellas.gr/
mailto:info.gr@A21.org
https://www.a21.org/
https://www.a21.org/
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info@mdmgreece.

gr 

Ιστοσελίδα: 

https://mdmgreec

e.gr/  

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας Ε.Δ.κ.Β. 

1. Κέντρο 

Πληροφόρησης 

2. Δράσεις 

ευαισθητοποίη

σης (π.χ. 

βιωματικά 

εργαστήρια, 

ημερίδες, 

καμπάνιες 

ενημέρωσης)  

Τηλ.: 210 9225491 

E-mail: 

info@antiviolence-

net.eu  

Ιστοσελίδα: 

www.antiviolence-

net.eu 

Εργάνη - Κέντρο για την υποστήριξη της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των 

γυναικών 

Εργάνη 

1. Υπηρεσία 

Επιχειρηματικό

τητας 

2. Υπηρεσία 

Κοινωνικής 

Επιχειρηματικό

τητας 

3. Υπηρεσία 

Απασχόλησης 

4. Mentoring 

5. Λέσχη 

Εμψύχωσης 

Τηλ.: +30 2310 621 

166 

E-mail: 

ergani@ergani.gr 

Ιστοσελίδα: 

www.ergani.gr 

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων 

Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου 
- 

1. Συμβουλευ

τικό Κέντρο 

2. Ξενώνες 

Τηλ.: 2810-242121 

| 6974-301011 

E-mail: 

mailto:info@mdmgreece.gr
mailto:info@mdmgreece.gr
https://mdmgreece.gr/
https://mdmgreece.gr/
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Βουλγαρία 

Στην Βουλγαρία, οι κυριότεροι φορείς και οργανώσεις που εργάζονται για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων με παράλληλη καταπολέμηση της έμφυλης βίας μπορούν να συνοψιστούν 

παρακάτω: 

➢ Υπηρεσία Κοινωνικής Βοήθειας. 

➢ Ίδρυµα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Πρακτικών (Social Activities and Practice 

Institute - SAPI) - Ο Σύλλογος διαθέτει Κέντρο Κρίσεων για Γυναίκες και Παιδιά, Θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας και εμπορίας ανθρώπων∙ Κέντρο δημόσιας υποστήριξης∙ 

Κέντρο Συμβουλευτικής και Πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. 

➢ Ίδρυμα "Animus Association" (Animus Association Foundation) - +359 2 981 76 86, 

080018676 Γραμμή βοήθειας. 

➢ Ίδρυμα Pulse (Pulse Foundation), (+35976) 60 10 10, (+35976) 60 33 60, 

pulse.women@gmail.com, pulse.aids@gmail.com   

➢ Gender Alternatives Foundation, Επικοινωνία: 4000 Πλόβντιβ, Βουλγαρία 53, Rayko 

Daskalov str. (γνωστό και ως κτίριο Dom Levski), όροφος 2, διαμέρισμα 19A, Τηλ.: 

00359 32 26 07 08, Κινητό: 00359 879 26 01 01, e-mail: office@generalternatives.org  

➢ Σύλλογος Γυναικών "Ekaterina Karavelova" (Women's Association Ekaterina 

Karavelova) - 086 821 495, e-mail: ceta@mail.bg. 

Ισπανία 

Στην Ισπανία, υπάρχουν ορισμένοι δημόσιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικούς με την έμφυλη βία. Ωστόσο, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα έχουν δικαιοδοσία μόνο στις Αυτόνομες Κοινότητες 

3. Τηλεφωνικ

ή Γραμμή 

Ελπίδας  

801 11 

16000 

4. Πληροφόρη

ση και 

Ενημέρωση 

info@kakopoiisi.gr 

Ιστοσελίδα:  

https://kakopoiisi.g

r/  

https://sapibg.org/en
https://sapibg.org/en
https://sapibg.org/en
https://animusassociation.org/en/
http://www.pulsefoundation.org/
mailto:pulse.aids@gmail.com
https://genderalternatives.org/en/
mailto:office@generalternatives.org
mailto:ceta@mail.bg
mailto:info@kakopoiisi.gr
https://kakopoiisi.gr/
https://kakopoiisi.gr/
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στις οποίες βρίσκονται. Η ταξινόμηση έχει ως εξής: 

1. Θεσμοί σε κρατικό επίπεδο: Κυβερνητική Αντιπροσωπεία κατά της Έμφυλης Βίας, η Γενική 

Υποδιεύθυνση Ευαισθητοποίησης, Πρόληψης και Μελετών Έμφυλης Βίας, η Γενική 

Υποδιεύθυνση Διοργανικού Συντονισμού για την Έμφυλη Βία, το Κρατικό Παρατηρητήριο 

για τη Βία κατά των Γυναικών, το Παρατηρητήριο κατά της Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης 

Βίας. 

2. Θεσμοί σε περιφερειακό επίπεδο: Οι Μονάδες Συντονισμού ενάντια στη Βία κατά των 

Γυναικών και οι Μονάδες για τη Βία κατά των Γυναικών. 

3. Θεσμοί σε τοπικό επίπεδο: Υπηρεσία Δωρεάν παροχής Νομικών Συμβουλών για Θύματα 

Έμφυλης Βίας και Υπηρεσία Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας. 

2.6. Ενότητα 6: Πρόληψη της έμφυλης βίας 

Η Ενότητα 6 αφορά την πρόληψη της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής 

βίας. Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας αποσκοπεί στο να δώσει στις γυναίκες Ρομά τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το 

θέμα της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, προκειμένου να αποτρέψουν την εμφάνιση 

αυτού του σοβαρού προβλήματος στις κοινότητές τους. 

 

Στρατηγικές για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PATTERN κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα 

με προηγούμενες μελέτες, ότι υπάρχουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών 

στις κοινότητες των Ρομά. Παρόλα αυτά, η χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης είναι 

σπάνια λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των κοινοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η 

καταπολέμηση του πατριαρχικού συστήματος που βιώνεται και αναπαράγεται, επίσης στις 

κοινότητες των Ρομά, και το οποίο αποτελεί τη ρίζα της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να παράγει αποτελέσματα μόνο εάν μια στρατηγική πρόληψης 

εφαρμόζεται σε διάφορα επίπεδα, με διατομεακό χαρακτήρα, και έχει διάρκεια στο χρόνο. 
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Προσαρμόστηκε από: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας/London School of Hygiene and Tropical Medicine (2010)38. 

Η δράση προς την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 

επομένως, απαιτεί παρεμβατική δράση στα μικρά κορίτσια, τις νεαρές γυναίκες και τις γυναίκες 

σιτς κοινότητες Ρομά σχετικά με τα δικαιώματα τους, την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των 

γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, σε συνδυασμό με δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν 

για την ενδυνάμωση και τη χειραφέτησή τους, και μάλιστα από την παιδική ηλικία. Απαιτεί επίσης, 

δράσεις προς τα αγόρια και τις κοινότητες των Ρομά γενικότερα. Ακολουθούν ορισμένες 

στρατηγικές πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν και μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή 

της συμπεριφοράς και των στάσεων, στη ευρύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των θυμάτων και 

στη δημιουργία ευκαιριών για να μπει ένα τέλος στη βία και στους διαγενεακούς κύκλους 

θυματοποίησης. Στην ενότητα αυτή προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 
38 WHO/ London School of Hygiene and Tropical Medicine (2010). Preventing intimate partner and sexual violence 
against women: Taking action and generating evidence. Ανακτήθηκε από 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf;jsessionid=87E1C105C0947537214
DD971BDA53825?sequence=1   

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf;jsessionid=87E1C105C0947537214DD971BDA53825?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf;jsessionid=87E1C105C0947537214DD971BDA53825?sequence=1
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Δράσεις για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

Ομάδες-στόχοι Δράσεις προς ανάπτυξη Επιδιωκόμενοι στόχοι 

Παιδιά/έφηβοι/ενήλικες 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

Επικοινωνία˙ 

- Ενεργητική ακρόαση 

- Διευθέτηση συγκρούσεων, 

- Σκέψη πριν την Δράση  

- Μεγαλύτερος βαθμός δυναμισμού στην 

επίλυση προβλημάτων 

- Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και 

υπευθυνότητας κατά τη λήψη 

αποφάσεων 

- Βελτιωμένη ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων, των δικών του/της και 

των άλλων  και διαχείρισης αυτών και των 

σχέσεων του/της  

- Μεγαλύτερη ικανότητα πρόβλεψης της 

πιθανότητας βίαιων πράξεων και 

υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών 

που προάγουν τις υγιείς σχέσεις 

- Προώθηση της ισότητας 

Μικρά κορίτσια, νεαρές 

γυναίκες και γυναίκες 

Εφαρμογή στρατηγικών που 

διευκολύνουν και ενισχύουν την 

ενδυνάμωση των μικρών 

κοριτσιών, των νεαρών γυναικών 

και των γυναικών, συγκεκριμένα 

μέσω: 

- Δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την ισότητα των φύλων και τη 

λειτουργικότητά της: ίδιες 

ευκαιρίες, ίδια δικαιώματα και 

εξουσίες, ισότητα στην επιλογή, 

στη λήψη αποφάσεων, στην 

πρόσβαση σε πόρους, στη 

συμμετοχή στην κοινωνική, 

Προώθηση αλλαγών στο πλαίσιο των 

σχέσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών και 

στους ρόλους των φύλων. 

- Μεγαλύτερη κατανόηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών και των 

παραγόντων που οδηγούν σε διακρίσεις 

εις βάρος των γυναικών. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον εντοπισμό 

των έμφυλων διακρίσεων και των 

δυνατοτήτων ατομικής και συλλογικής 

δράσης εναντίον τους. 

- Ενίσχυση μεγαλύτερης παρέμβασης στις 

κοινότητές τους και στην ευρύτερη 

κοινωνία. 

- Ανάπτυξη στρατηγικών αυτο-φροντίδας 
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Δράσεις για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

Ομάδες-στόχοι Δράσεις προς ανάπτυξη Επιδιωκόμενοι στόχοι 

οικονομική, πολιτιστική και 

πολιτική ζωή    

- Ομάδων εργασίαςεργασία πάνω 

τις έννοιες, τις τυπολογίες και 

τις μορφές βίας∙ στους μύθους 

που σχετίζονται με τον 

ρομαντική αγ’απη∙ να στους 

μύθους που σχετίζονται με την 

ενδοοικογενειακή βία∙ 

ενημέρωση για τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και εργαλεία και τη 

λειτουργία τους 

- Ομάδες συζήτησης 

- Ομάδες υποστήριξης  

και αυτοπροστασίας. 

- Ανάπτυξη της ικανότητας να πουν «όχι», 

να κάνουν επιλογές και να αποφασίζουν 

για τη ζωή τους, παίρνοντας αποφάσεις 

για τον εαυτό τους. 

- Καλύτερη πληροφόρηση και γνώση 

σχετικά με τη δυναμική των 

κακοποιητικών σχέσεων και την 

επικράτηση της βίας και των κύκλων της. 

- Καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης 

καταστάσεων δυνητικού κινδύνου και 

τρόπου δράσης, τόσο για την πρόληψη 

όσο και για την επίλυσή τους. 

- Καλύτερη γνώση σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας των υπηρεσιών υποστήριξης, 

τους πόρους τους και τον τρόπο 

πρόσβασης σε αυτές, ενισχύοντας τη 

διάδοση, την ενημέρωση και τη χρήση 

τους. 

- Καλύτερη ενδυνάμωση των γυναικών και 

μείωση/εξάλειψη της ενδοοικογενειακής 

και έμφυλης βίας. 

Η κοινότητα στο σύνολό 

της 

- Δημόσιες πολιτικές και η 

εφαρμογή τους 

- Εκστρατείες και δράσεις 

ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης 

- Θεματικές συζητήσεις 

- Κοινή/συλλογική συμμετοχή 

- Μείωση/εξάλειψη των διακρίσεων και 

της έμφυλης βίας κατά των γυναικών 

μέσω κρατικής παρέμβασης σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης επί του 

προβλήματος 

- Ενίσχυση της ικανότητας αναγνώρισης 
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Δράσεις για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 

Ομάδες-στόχοι Δράσεις προς ανάπτυξη Επιδιωκόμενοι στόχοι 

στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για την εξάλειψη, την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της βίας 

περιστατικών 

- Ενίσχυση της γνώσης και της 

πληροφόρησης σχετικά με τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και τους πόρους σε όσους τις 

χρειάζονται 

- Μείωση/εξάλειψη της ανοχής προς τη βία 

κατά των γυναικών και την 

ενδοοικογενειακή βία 

 

Πρωτογενής πρόληψη: παρέμβαση που αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας. Προληπτική δράση. 

Δευτερογενής πρόληψη: ανταπόκριση σε περιστατικά βίας και σε καταστάσεις που αναγνωρίζονται ως 

επικίνδυνες. 

Τριτογενής πρόληψη: υποστήριξη των θυμάτων βίας για να ξεπεραστούν και να ελαχιστοποιηθούν τα 

τραύματα και οι επιπτώσεις που επιφέρει η θυματοποίηση. Παρέμβαση στους δράστες για την πρόληψη της 

επανάληψης της βίας. 
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Παράρτημα: Πρακτικές Δραστηριότητες 

Ενότητα 1: Εννοιολογικό πλαίσιο 

Τίτλος Τι είναι τι; 

Είδος δραστηριότητας Ομαδική εργασία 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

δραστηριότητας 
30 λεπτά 

Προτεινόμενος τύπος 

πλατφόρμας 

Ένας χώρος με πίνακα ή με έναν τοίχο όπου μπορούν να 

κολληθούν κομμάτια χαρτί. 

Απαιτούμενα ψηφιακά 

εργαλεία 
Κανένα. 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

1. Αναγνώριση πραγματικών εκδηλώσενω έμφυλης βίας. 

2. Αναγνώριση πραγματικών εκδηλώσεων έμφυλης βίας στη 

σφαίρα του ζευγαριού. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Ο/η εκπαιδευτής/τρια φέρνει στην εκπαίδευση πολλά κομμάτια 

χαρτί στα οποία πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση έχει γράψει στο κάθε 

ένα από μία μορφή βίας κατά των γυναικών αλλά και μορφές βίας 

που δεν είναι συγκεκριμένα κατά των γυναικών. Μερικές μορφές 

βίας κατά των γυναικών εκδηλώνονται στη σφαίρα του ζευγαριού, 

μερικές έξω από αυτήμ, ή και τα δύο. Κάθε κομμάτι χαρτί πρέπει 

να κολληθεί στον πίνακα ή τον τοίχο. 

Αυτά είναι τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ερώτηση προς τις γυναίκες: Ποιες από αυτές τις μορφές βίας 

στρέφονται δομικά κατά των γυναικών; 

Οι γυναίκες πρέπει να χωρίσουν τα χαρτιά σε δύο στοίβες, 

ανάλογα με το αν πρόκειται για γενικότερη βία ή αν στρέφεται 

δομικά κατά των γυναικών. 

2. Από την ομάδα με τα χαρτιά που έχουν τοποθετηθεί στη 

στοίβα της βίας κατά των γυναικών, το ερώτημα που πρέπει να 

τεθεί στις γυναίκες είναι: Ποια από αυτές τις μορφές βίας 

εμφανίζονται συχνότερα ειδικά μέσα στο ζευγάρι; 

Οι γυναίκες πρέπει και πάλι να χωρίσουν τα κομμάτια χαρτί σε δύο 

στοίβες, ανάλογα με το αν αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη βία 

στη σφαίρα του ζευγαριούή όχι. 

3. Στο τέλος θα υπάρχουν τρεις στοίβες χαρτιών, καθεμία από τις 

οποίες θα αντιστοιχεί σε ένα είδος εκδήλωσης της βίας. 
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Προσφερόμενα υλικά (εάν 

υπάρχουν) 
Κομμάτια χαρτί και ένα στυλό. 

 

Ενότητα 2: Εκφάνσεις της έμφυλης βίας και τρόποι αναγνώρισής της 

Τίτλος Κακοποιημένη σύζυγος - Χειριστικός σύζυγος 

Είδος δραστηριότητας Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και Συζήτηση 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

δραστηριότητας 40 λεπτά 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

- Οι συμμετέχουσες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της 

ενδοοικογενειακής βίας στα θύματα. 

- Οι συμμετέχουσες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές 

και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι θύτες για να χειραγωγήσουν 

τα θύματά τους. 

Περιγραφή 

δραστηριότητας 

1ο μέρος (10 λεπτά) 

Σε κάθε συμμετέχουσα δίνονται έξι post-its. Ζητείται από τις συμμετέχουσες  

να γράψουν 3 ενδείξεις που προδίδουν ότι μια γυναίκα υφίσταται βία και 3 

ενδείξεις που προδίδουν ότι ένας σύζυγος είναι βίαιος. 

2ο μέρος (30 λεπτά) 

Ο/η εκπαιδευτής/τρια ή συντονιστής/τρια συλλέγει τα post-its και τα 

τοποθετεί στην αντίστοιχη κατηγορία στον πίνακα: 

α)  Μια στενή μου φίλη υποφέρει από ενδοοικογενειακή βία καθώς… 

β)  Δεν είναι αγάπη αν αυτός… 

Ο/η εκπαιδευτής/τρια ή συντονιστής/τρια ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τις 

ιδέες που μοιράστηκαν οι συμμετέχουσες, αποσαφηνίζει τυχόν παρανοήσεις, 

απαντά σε ερωτήσεις και προσθέτει στις κατηγορίες τυχόν σημαντικά στοιχεία 

που μπορεί να απουσιάζουν. 

Προσφερόμενα υλικά 

● χαρτάκια post-it 

● στυλό 

● κολλητική ταινία 

● πίνακας 

● μαρκαδόρος για τον πίνακα 

 
Ενότητα 3: Ιδιαιτερότητες της έμφυλης βίας στις κοινότητες των Ρομά 
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Δραστηριότητα 3.1. - Ανοιχτή συζήτηση με τις γυναίκες Ρομά 

Τίτλος Ανοιχτή συζήτηση με τις γυναίκες Ρομά 

Είδος δραστηριότητας Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

δραστηριότητας 
50 λεπτά 

Προτεινόμενος τύπος πλατφόρμας 

Διαδικτυακή πλατφόρμα (Zomm, MS Teams) που επιτρέπει τη 

δημιουργία ξεχωριστών ομαδικών διαδικτυακών δωματίων (για 

εξ αποστάσεων εκπαίδευση) 

Απαιτούμενα ψηφιακά εργαλεία 
Τηλέφωνα ή φορητοί υπολογιστές που υποστηρίζουν κάμερα και 

μικρόφωνο (για εξ αποστάσεων εκπαίδευση) 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Εντοπισμός καταστάσεων και λύσεων που θα βοηθήσουν τις 

γυναίκες Ρομά να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έμφυλης βίας. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

1ο μέρος (20 λεπτά) 

Οι συμμετέχουσες θα χωριστούν σε 2 ομάδες και θα τις ζητηθεί 

να δώσουν παραδείγματα έμφυλης βίας και να πουν στις 

υπόλοιπες πώς επιλύθηκαν αυτές οι καταστάσεις, (εάν 

επιλύθηκαν).  

2ο μέρος (15 λεπτά) 

Όλες οι συμμετέχουσες θα ξανασυναντηθούν σε ένα δωμάτιο και 

θα εξαχθούν τα συμπεράσματα.  

 

Δραστηριότητα 3.2. - Παιχνίδι ρόλων 

Τίτλος Παιχνίδι ρόλων 

Είδος δραστηριότητας Μελέτες περίπτωσης και ανάλυση συμπερασμάτων 

Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας 30 - 40 λεπτά 

Προτεινόμενος τύπος πλατφόρμας 
Διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στις συμμετέχουσες 

να βλέπουν η μία την άλλη (για εξ αποστάσεων εκπαίδευση). 

Απαιτούμενα ψηφιακά εργαλεία 
Τηλέφωνα ή φορητοί υπολογιστές που υποστηρίζουν κάμερα 

και μικρόφωνο (για εξ αποστάσεων εκπαίδευση). 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Οι συμμετέχουσες είναι σε θέση να εντοπίζουν καταστάσεις 

που προκύπτουν στην πραγματική ζωή και να βρίσκουν 

λύσεις. 
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Περιγραφή δραστηριότητας 

Σενάριο Α -  Μια γυναίκα Ρομά που κακοποιήθηκε από τον 

σύζυγό της αποφάσισε να το πει στην οικογένειά της. Οι 

συµµετέχουσες θα επιλέξουν το τέλος.. 

Σενάριο Β - Μια γυναίκα Ρομά που κακοποιούνταν από τον 

σύζυγό της αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία για να 

διευθετήσει την κατάσταση. Οι συµµετέχουσες θα επιλέξουν 

το τέλος. 

Προσφερόμενα υλικά Περιγραφή των προτεινόμενων σεναρίων σε μία σελίδα. 

 

Ενότητα 4: Συνοδεία θύματος ενδοοικογενειακής βίας 

Τίτλος Γυρίζοντας σελίδα 

Είδος δραστηριότητας Μελέτη περίπτωσης 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

δραστηριότητας 
30 λεπτά 

Προτεινόμενος τύπος 

πλατφόρμας 

Διαδικτυακή πλατφόρμα (Zoom, MS teams) που επιτρέπει τη 

δημιουργία ξεχωριστών ομαδικών διαδικτυακών δωματίων  (για εξ 

αποστάσεων εκπαίδευση) 

Απαιτούμενα ψηφιακά 

εργαλεία 

Κινητές συσκευές (υπολογιστής, τηλέφωνο) που επιτρέπουν τη 

χρήση πλατφορμών (για εξ αποστάσεων εκπαίδευση) 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Χάραξη στρατηγικής και σύνταξη σχεδίου δράσης για την περίπτωση 

γυναίκας Ρομά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Η στρατηγική/το 

σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

κοινότητας των Ρομά. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

1ο μέρος (5 λεπτά) 

Το περιστατικό παρουσιάζεται στις συμμετέχουσες. Εκ των 

προτέρων, ετοιμάζονται φυλλάδια με την περιγραφή του 

περιστατικού και την εργασία για τις μικρές ομάδες. ( 

2ο μέρος (15 λεπτά) 

Μετά την παρουσίαση του περιστατικού, οι συμμετέχουσες 

χωρίζονται σε μικρές ομάδες για να προετοιμάσουν τη στρατηγική. 

Πρέπει να επιλέξουν μία ομιλήτρια για να την παρουσιάσει στη 

μεγάλη ομάδα.  
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3ο μέρος (ο χρόνος εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων) 

Μετά την ένταξή τους στη μεγάλη ομάδα, κάθε μικρή ομάδα 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Κάθε ομάδα έχει 3* λεπτά για να 

παρουσιάσει.  

4ο μέρος (10 λεπτα) 

Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες, γίνεται κοινή συζήτηση και 

συνδυασμός του κοινού σχεδίου δράσης/στρατηγικής.  

Προσφερόμενα υλικά (εάν 

υπάρχουν) 
Φυλλάδια με την περιγραφή της περίπτωσης. 

 

Ενότητα 5: Θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 

Τίτλος    Μαντεύοντας τα δικαιώματα των γυναικών 

Είδος δραστηριότητας Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

δραστηριότητας 
30 λεπτά 

Προτεινόμενος τύπος 

πλατφόρμας 
Μια αίθουσα με πίνακα ή προτζέκτορα και υπολογιστή. 

Απαιτούμενα ψηφιακά 

εργαλεία 

Απαιτείται ένας υπολογιστής με προτζέκτορα (αν δεν υπάρχει 

πίνακας). 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Να γνωρίζουν τους θεσμικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους 

τα θύματα έμφυλης βίας, ιδίως τα δικαιώματά τους και τις 

οργανώσεις στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

1. Οι γυναίκες θα πρέπει να ερωτηθούν για το τι γνωρίζουν σχετικά 

με τα δικαιώματα των θυμάτων έμφυλης βίας και τους θεσμούς 

που τα βοηθούν. 

2. Ο/η εκπαιδευτής/τρια θα γράψει στον πίνακα ή στην προβολή 

του υπολογιστή κάθε ιδέα που μοιράζονται οι γυναίκες. 

3. Μετά τον καταιγισμό ιδεών, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα 

αξιολογήσει τις ιδέες, θα εξηγήσει ποια δεν είναι πραγματικά 

δικαιώματα ή θεσμοί και θα προσθέσει αυτά που δεν έχουν 

ειπωθεί ακόμη. 
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Ενότητα 6: Πρόληψη της έμφυλης βίας 

Δραστηριότητα 6.1 - Ενδοοικογενειακή βία: οι ενδείξεις της και πώς να ενεργήσουν 

ανάλογα. Οι διαθέσιμοι πόροι. 

Τίτλος 
Ενδοοικογενειακή βία: οι ενδείξεις της και πώς να ενεργήσουν ανάλογα. Οι 
διαθέσιμοι πόροι. 

Είδος δραστηριότητας Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) +  Ομαδική εργασία. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
δραστηριότητας 

 85 λεπτά  

Απαιτούμενα ψηφιακά 
εργαλεία 

Δια ζώσης: προτζέκτορας ή πίνακας. 

Διαδικτυακά: μια πλατφόρμα που υποστηρίζει τη δημιουργία παράλληλων 

δωματίων εργασίας (π.χ. Zoom, Menti, Zboard), λάπτοπ / Η/Υ  / τάμπλετ / 

Smartphone με υποστήριξη κάμερας και μικροφώνου. 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα 

1. Να γνωρίζουν την έννοια της ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ). 

2. Να εντοπίζουν ενδείξεις που μπορεί να υποδεικνύουν ότι αντιµετωπίζουν 

µια κατάσταση ΕΒ. 

3. Να εντοπίζουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας για τα θύματα 

βίας, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υπηρεσιών, τον 

γεωγραφικό εντοπισμό τους και τη γνώση των πόρων που διαθέτουν. 

Περιγραφή 
δραστηριότητας 

1ο μέρος (15 λεπτά) 

Στο πρώτο μέρος και στην ολομέλεια, συζητείται η έννοια της ενδοοικογενειακής 

βίας που ορίζεται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πεδίο εφαρμογής 

της και οι τυπολογίες της.  

2ο μέρος (20 λεπτά) 

Στη συνέχεια σχηματίζονται ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα εντοπίζει σημάδια 

που μπορεί να υποδηλώνουν ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και προσδιορίζει 

στρατηγικές υποστήριξης σύμφωνα με ενδείξεις που εντοπίστηκαν.  

3ο μέρος (30 λεπτά) 

Στο τρίτο μέρος κάθε ομάδα εντοπίζει πιθανούς πόρους υποστήριξης για τα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, επιλέγει έναν από αυτούς και προετοιμάζει μια 

παρουσίαση για την υπηρεσία αυτή, την οποία θα παρουσιάσει στην άλλη ομάδα 

όταν επιστρέψει στην ολομέλεια. Θα πρέπει να προσδιορίσουν: το όνομα της 

οργάνωσης, τους πόρους που παρέχει η οργάνωση αυτή στα θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, το είδος της υποστήριξης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις 

ώρες λειτουργίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη γεωγραφική θέση.  
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4ο μέρος (20 λεπτά) 

Τέλος, και στην ολομέλεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τη 

δουλειά που έκανε.  

Προσφερόμενα υλικά Ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων. Οδηγός πόρων στον τομέα της ΕΒ. Φυλλάδια. 

 

Δραστηριότητα 6.2: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στην ενδοοικογενειακή βία 

Τίτλος Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στην ενδοοικογενειακή βία 

Είδος δραστηριότητας Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) + Ομαδική Εργασία. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
δραστηριότητας 

 85 λεπτά  

Απαιτούμενα ψηφιακά 
εργαλεία 

Δια ζώσης: προτζέκτορας ή πίνακας. 
Διαδικτυακά: μια πλατφόρμα που υποστηρίζει τη δημιουργία 
παράλληλων δωματίων εργασίας (π.χ. Zoom, Menti, Zboard), λάπτοπ / 
Η/Υ  / τάμπλετ / Smartphone με υποστήριξη κάμερας και μικροφώνου. 

Στόχοι/ Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα 

Παραγωγή υλικού για δραστηριότητες πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των νεαρών κοριτσιών και αγοριών Ρομά σχετικά με 
την ενδοοικογενειακή βία. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

1ο μέρος (17 λεπτά) 

Στο πρώτο μέρος και στην ολομέλεια, συζητούνται και αποφασίζονται 

τα θέματα που πρέπει να καλύπτει μια δράση πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία που 

απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια από τις κοινότητες των 

συμμετεχουσών.  Στη συνέχεια σχηματίζονται ομάδες εργασίας.  

2ο μέρος (30 λεπτά) 

Στο δεύτερο μέρος κάθε ομάδα αναπτύσσει το περιεχόμενο μιας τέτοιας 

δράσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

ενδοοικογενειακή βία. 30' 

3ο μέρος (20 λεπτά) 

Στο τρίτο μέρος, και στην ολομέλεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει την 

εργασία της.  

4ο μέρος (18 λεπτά) 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται μετά από συζήτηση σχετικά με το έργο 
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που πραγματοποιήθηκε και αναστοχασμό σχετικά με τη δυνατότητα 

διάδοσης του περιεχομένου, που επεξεργάστηκαν οι συμμετέχουσες, 

στις κοινότητές τους και τον πιθανό αντίκτυπό του στις ομάδες-στόχους.  

Προσφερόμενα υλικά (εάν 
υπάρχουν) 

Ιστοσελίδες. Φυλλάδια. Προηγούμενες δημοσιεύσεις και υλικό του 
PATTERN. 

 


