
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Ενδοοικογενειακή
βία

Τι είναι
Πώς εκδηλώνεται

Πώς την αντιμετωπίζουμε

 



Τι είναι...
Η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρους μέλους της
οικογένειας. 
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά ενός ατόμου, η οποία
μπορεί να τραυματίσει σοβαρά άλλα μέλη της οικογένειας του.

 

Χαρακτηρίζεται από συνεχείς και
επαναλαμβανόμενες επιθετικές πράξεις
που βλάπτουν, χειραγωγούν ή ελέγχουν το
θύμα.

 



Σωματική κακοποίηση Σεξουαλική κακοποίηση

Συναισθηματική κακοποίηση

Οικονομική κακοποίηση 

Παραμέληση 

Εκφράζεται με...



Κατάχρηση ουσιών 

Προβλήματα συναισθηματικής
ωριμότητας

(εκρήξεις θυμού, έντονες
αντιδράσεις στρες, αδυναμία

ελέγχου)

Παράγοντες επικινδυνότητας...

Ψυχολογική δυσφορία



Επιπτώσεις
Συνέπειες για τον άνδρα – Ανάπτυξη μετατραυματικού στρες,
κατάχρηση αλκοόλ, τσιγάρου ή φαγητού, αυτοκτονικές σκέψεις και
απόπειρες.

 

Συνέπειες για τη γυναίκα – φόβος, ανασφάλεια, ντροπή, θυμός-
μίσος, παραίτηση, σύγχυση, αμφιβολία, συγκινησιακό σοκ, τάσεις
απομόνωσης, πλήρης υποταγή ή αγώνας για διαφυγή.

 

Συνέπειες για το παιδί – παχυσαρκία, έναρξη
καπνίσματος, αλκοόλ ή ναρκωτικών, επικίνδυνες
σεξουαλικές συμπεριφορές, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη,
προβλήματα με τον νόμο, πρόκληση συμπεριφορών βίας,
ανάπτυξη άγχους και φοβιών, παράλογη σκέψη,
αυτοκτονικές τάσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη.

 



Γνώριζες ότι... 

Τα περιστατικά σεξουαλικής
κακοποίησης που

αποκαλύπτονται είναι
ελάχιστα σε σχέση με τις

πραγματικές διαστάσεις του
φαινομένου.

 

Διαπολιτιστικές μελέτες έχουν
δείξει ότι η γυναικεία

κακοποίηση κυριαρχεί σε
όλους τους πολιτισμούς και
συνήθως συνυπάρχει με την
παιδική κακοποίηση. Επίσης

διαπράττεται και από τις
μητέρες, καθώς αυτές

περνούν περισσότερο χρόνο
με τα παιδιά τους.

Η συναισθηματική
κακοποίηση είναι η πιο

συχνή και ιδιαίτερη μορφή
κακοποίησης, καθώς, είναι η
πιο δύσκολα αναγνωρίσιμη

και η πιο κοινωνικά αποδεκτή.
 



Χρειάζεσαι υποστήριξη;

Μίλησε σε κάποιον που
εμπιστεύεσαι.

Βρες ένα μέρος να πας για λίγο
διάστημα, όπως ξενώνες φιλοξενίας
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 



Αναζήτησε ιατρική περίθαλψη.

 Συζήτησέ το με έναν εξειδικευμένο
σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείς να επισκεφτείς τη σελίδα

του traumahelp.gr



Τηλεφωνικές Γραμμές Υποστήριξης
 
 Κάλεσε στην Αστυνομία (100)

 
Κάλεσε στη γραμμή SOS της Γενικής

Γραμματείας

Ισότητας των Φύλων στο 15900
 

Επικοινώνησε με την επιστημονική ομάδα της
εκστρατείας "Γίνε Άνθρωπος" στο 215 215 1011

(CSI Institute)
ή στείλε μας email (μπορείς και ανώνυμα)

στο info@gineanthropos.gr
 



Μη ξεχνάς
το "Signal
for help"



Υποψιάζεσαι κάτι; 
Μπορείς να βοηθήσεις !

Οι ειδικοί προτείνουν να πείτε στα θύ́ματα, ήρεμα και
χωρίς κριτική διάθεση, ότι ανησυχείτε για την
ασφάλειά τους (ή τη συναισθηματική ή σωματική τους
υγεία). Ακούστε τους και πιστέψτε τους σε ό,τι σας
πουν!

Αποφύγετε να τους πείτε τι πρέπει να κάνουν.

Μιλήστε με το θύμα σε κατάλληλο χρόνο.
 

 


