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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

 

θνπόο: Δ αλάπηπμε ελφο νδεγνχ αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο θαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζε επηιεγκέλα αγξνηηθά θαη αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο Δξαθιείνπ, γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. ηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ε πξψηκε δηάγλσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε, ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ. 

Μαθξνπξφζεζκα, ε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ απφ επαγγεικαηίεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο,  ζηφρεπε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε θαη απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ηελ ζηήξημε, ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο. 

Μεζνδνινγία: Ο νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο» αλαπηχρζεθε κε 

ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αλαδήηεζε εθαξκνγήο θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ ην δηεζλή ρψξν θαζψο θαη αλαδήηεζε εθαξκνγήο θιηληθψλ 

πξσηνθφιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ δηαρείξηζεο ηεο θαθνπνίεζεο σο πξνο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Δ αλάιπζε ησλ πεγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

ηερληθή αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. πγθξνηήζεθε νκάδα εκεπηξνγλνκφλσλ (~10) γηα 



 

 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξσηνθφιινπ. Οη εκπεηξνγλφκσλεο πιεξνχζαλ θξηηήξηα 

δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

(ηνπιάρηζηνλ δχν πεξηζηαηηθά) ή είραλ εληξπθήζεη αθαδεκατθά ζε ζέκαηα 

θαθνπνίεζεο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο αμηνιφγεζαλ ην πξσηφθνιιν αλαπηχζζνληαο 

νκνθσλία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ. Ο νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε επηιεγκέλεο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηεο ΠΒ Δξαθιείνπ» εθαξκφζηεθε γηα δηάζηεκα 

ηξηψλ κελψλ ζην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο, ηελ 1ε θαη 4ε Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Δξαθιείνπ Κξήηεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή 

έξεπλα γηα ηελ κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηειερψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Έπεηηα νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ ζηειέρσλαλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο έιαβαλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζε 

κεζφδνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ θάζε επαγγεικαηία, 

ηξφπνπο αλαγλψξηζεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 

εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα, εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε 

ππεξεζία/θνξέα, δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ν θάζε 

επαγγεικαηίαο σο πξνο ην δηθφ ηνπ αληηθείκελν αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο 

ππεξεζίαο/θνξέα πνπ ππεξεηεί. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πηνζέηεζε ηνπ νδεγνχ απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο θαηά ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Έπεηηα αθνινχζεζε ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ ζε 3 επηιεγκέλεο (κε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία) αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο», γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Οη 

επαγγεικαηίεο πγείαο αθνινχζεζαλ ηνλ νδεγφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο κε ηα ξαληεβνχ ησλ εγθχσλ αζζελψλ, ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  



 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεξρφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο 

θαηφπηλ ηνπ ξαληεβνχ ηνπο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην spss. ηφρνο ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  θαη ιηγφηεξν ε αλάδεημε πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ. 

Δ αλάιπζε πξφζθεξε ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη  απάληεζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα, εκηδνκηκέλεο ζπλέληεπμεο ζε δχν 

εθπξνζψπνπο-ζπληνληζηέο απφ θάζε πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νδεγνχ. Κχξηνη άμνλεο 

ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ε αλίρλεπζε, ε δηαρείξηζε, ε ηεθκεξίσζε, ε θαηαγξαθή ζηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο, ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ε δηαζχλδεζε ησλ 

ππεξεζηψλ, εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ νη επαγγεικαηίεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

νδεγνχ. Δ αλάιπζε πξφζθεξε ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη  

απάληεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο. 

Απνηειέζκαηα:  Οη επαγγεικαηίεο πγείαο (Ν=26), ζπκκεηέρνληεο ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ, θξίζεθαλ αλεπαξθείο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ (38.5%) φζνλ 

αλαθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πξηλ 

ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ. Ώθφκε ε 

πιεηνςεθίαο ησλ επαγγεικαηηψλ ζπκκεηερφλησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

έθθξαζε ζηάζε νπδεηεξφηεηαο (30.8%), θαζψο δελ ζεκεηψζεθαλ λα είλαη νχηε 

ζχκθσλνη νχηε αξλεηηθνί, ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε.  



 

 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή  ζπκκεηείραλ 2 έγθπεο γπλαίθεο. Μία απφ ηηο δχν 

εμέθξαζε ζεκάδηα αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βηψλεη, αμηνιφγεζε θηλδχλνπ 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία δεη, θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο. Ώληίζηνηρα επξήκαηα απνηππψζεθαλ ζην εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

θαηαγξαθήο/ηεθκεξίσζεο πνπ ζπκπιεξψζεθε θαηφπηλ ηνπ ξαληεβνχ απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο. Ώθφκε θαη νη δχν ζπκκεηέρνπζεο δήισζαλ απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ απέλαληη ηνπο, ηε ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξζεθε, ηελ επηθνηλσλία, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά. 

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξνέθπςε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (Ν=6) απφ ηνλ νδεγφ, ζηε πιεηνςεθία ζρνιίαζαλ ηνλ νδεγφ σο 

κηα θαιή θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ζεηηθή ζηάζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα. Αεκηνχξγεζε αηζζήκαηα 

ζηγνπξηάο θαη απηνπεπνίζεζεο κέζσ ησλ επαξθψλ θαηεπζπληήξησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηέζεηε ν νδεγφο. Κάιπςε ζε γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ αλίρλεπζε, 

δηαρείξηζε, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν πνπ 

αγλννχζαλ κέρξη πξφηηλνο. Πξφζθεξε επηινγέο παξαπνκπήο. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επαγγεικαηηψλ θάκθζεθε ν δηζηαγκφο θαηαγξαθήο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηνλ 

θάθειν ηεο εγθχνπ αζζελνχο. Βλίζρπζε ηελ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Βλψ παξάιιεια εθθξάζηεθε ε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ζηελ δηαρείξηζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ 

νδεγνχ. 

πκπεξάζκαηα: Καηά ηε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε αλαπηχρζεθε έλα πξσηφθνιιν 

αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε πξσηνβάζκηεο 

κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο σο απάληεζε ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ θαιχηεξε πηζαλή αληηκεηψπηζε ηεο ζπληξνθηθήο 



 

 

βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Καηά ηελ ηξίκελε πηινηηθή εθαξκνγή ε αθνινπζία ηνπ 

νδεγνχ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαίλεηαη 

λα ελίζρπζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, φπσο απνθάιπςαλ νη ίδηνη 

ζπκκεηέρνληεο, ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

θαη κείσζε ην δηζηαγκφ ηνπο σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ηεο θαθνπνίεζεο ζηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν. Ώθφκε ιεηηνχξγεζε ελζαξξπληηθά ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηηο πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ.  

πκπεξαζκαηηθά θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» ζηηο 1
ε ΣΟΜΤ, 4

ε ΣΟΜΤ θαη 

θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο, παξήρζεζαλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ππέξβαζε πιηθνηερληθψλ θαη αηνκηθψλ εκπνδίσλ θαηά ηελ πξφζβαζε ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ θαθνπνίεζεο ζηηο ππεξεζίεο. Οη πξψηεο απηέο ελδείμεηο 

ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε νηη ν νδεγφο ζπλέβαιε ζηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, βειηίσζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο 

ελφο πεξηζηαηηθνχ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, εληζρχνληαο ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε αιιά θαη ηελ ζέζπηζε κνληέισλ παξαπνκπήο ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Ώπνζαθήληζε ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ, ελίζρπζε 

ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ.   

 



 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο, πληξνθηθή θαθνπνίεζε, Βγθπκνζχλε, 

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 
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Περιεχόμενα 
 

ΠΒΡΕΛΔΦΔ  ..................................................................................................... 3 

Βπραξηζηίεο ....................................................................................................... 9 

ΒΕΏΓΧΓΔ ..................................................................................................... 13 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 1: ΤΝΣΡΟΦΕΚΔ ΚΏΚΟΠΟΕΔΔ ............................................... 18 

Οξηζκφο Καθνπνίεζεο .................................................................................. 18 

Μνξθέο Καθνπνίεζεο ................................................................................... 19 

σκαηηθή Καθνπνίεζε .................................................................................. 20 

εμνπαιηθή Καθνπνίεζε ............................................................................... 21 

Φπρνινγηθή Καθνπνίεζε ............................................................................... 22 

Οηθνλνκηθή Ώπνζηέξεζε ............................................................................... 22 

Κνηλσληθή Καηαπίεζε ................................................................................... 23 

Ο Κχθινο ηεο ΐίαο ....................................................................................... 25 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Αξάζηε θαη ηνπ Θχκαηνο ηεο εμνπαιηθήο ΐίαο-

Βπηζεηηθφηεηαο ............................................................................................. 28 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 2: ΒΠΕΠΣΧΒΕ ΣΔ ΤΝΣΡΟΦΕΚΔ ΚΏΚΟΠΟΕΔΔ ............. 38 

ηε ζσκαηηθή πγεία ...................................................................................... 38 

ηε ζεμνπαιηθή πγεία .................................................................................... 39 

ηελ ςπρηθή πγεία ......................................................................................... 40 

ηα παηδηά .................................................................................................... 41 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 3: ΘΒΧΡΔΣΕΚΒ ΠΡΟΒΓΓΕΒΕ ΚΏΕ ΏΕΣΕΏ ΣΔ 

ΚΏΚΟΠΟΕΔΔ ............................................................................................. 43 

Οη Ώηνκηθέο Πξνζεγγίζεηο ............................................................................. 45 

 Οη Φπραλαιπηηθέο ή Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ............................................. 45 

Οη Κνηλσληθέο-Ανκηθέο Πξνζεγγίζεηο ............................................................. 46 

Οη Φεκηληζηηθέο Πξνζεγγίζεηο ........................................................................ 47 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 4: Δ ΘΒΜΕΚΔ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ ΣΔ ΚΏΚΟΠΟΕΔΔ ............ 48 

Ννκηθφ Πιαίζην ζηνλ Αηεζλή Υψξν ................................................................ 48 

Νομικό Πλαίςιο ςτθν Ελλάδα.......................................................................................... 54 

Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα ................................................................................. 65 

Οξηζκφο Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη Αηαθεξχμεηο πεξί  Καθνπνίεζεο .......... 65 



 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 5: ΤΝΣΡΟΦΕΚΔ ΚΏΚΟΠΟΕΔΔ ΚΏΣΏ ΣΔΝ ΑΕΏΡΚΒΕΏ ΣΔ 

ΒΓΚΤΜΟΤΝΔ  ........................................................................................... 69 

H Βγθπκνζχλε σο Παξάγνληαο Κηλδχλνπ Βκθάληζεο πληξνθηθήο Καθνπνίεζεο 69 

Πξνγλσζηηθνί Παξάγνληεο γηα ηελ πληξνθηθή ΐία θαηά ηελ Αηάξθεηα ηεο 

Βγθπκνζχλεο ................................................................................................ 72 

 Ώξηζκφο Κπήζεσλ ........................................................................................ 72 

 Ώλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε ............................................................................. 73 

Με πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε ............................................................... 74 

 Βπηπηψζεηο ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ έγθπν θαη ην έκβξπν .............. 75 

Δ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ εγθπκνζχλε ζε 

αλαπηπζζφκελεο θαη ιηγφηεξν αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ...................................... 79 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 6: ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΏ ΑΕΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΑΕΏΣΟΜΒΏΚΔ 

ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ.......................................................................................... 82 

Πξσηφθνιια Αηαζχλδεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη Ώληηκεηψπηζε ηεο Καθνπνίεζεο ησλ Βγθχσλ Γπλαηθψλ: Αηεζλήο 

Πξαθηηθέο  ................................................................................................... 82 

Δ Αηεπηζηεκνληθή θαη Αηαηνκεαθή Ώληηκεηψπηζε ηεο ΐίαο θαηά ησλ Βγθχσλ 

Γπλαηθψλ ζε Υψξεο ηεο Βπξψπεο  ................................................................. 83 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 7: ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΜΒΡΟ ........................................................... 89 

θνπφο θαη ηφρνη Βξεπλεηηθήο Μειέηεο  ....................................................... 89 

Βξεπλεηηθά Βξσηήκαηα ................................................................................. 90 

Μεζνδνινγία  ............................................................................................... 90 

ηξαηνιφγεζε πκκεηερφλησλ ....................................................................... 93 

Άδεηα Αηεμαγσγήο Έξεπλαο ........................................................................... 94 

ρέδην Παξέκβαζεο ...................................................................................... 94 

Αηαδηθαζίεο πνπ πεξηιάκβαλε ε Πηινηηθή Βθαξκνγή...................................... 100 

Έληππν ‗πκκεηέρνπκε ζηελ πξνζπάζεηα βίσζεο ζρέζεσλ αιιεινθαηαλφεζεο 

ζηγνπξηάο θαη αγάπεο κε ηνλ ζχληξνθν καο. Καηεπζχλζεηο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

βηψλνπλ ελδνζπληξνθηθή βία‘ .................................................................................. 102 

Μεηξήζεηο/Ώμηνιφγεζε Πηινηηθήο Βθαξκνγήο .............................................. 102 

Έληππν αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ....................................... 104 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΕΛΟΣΕΚΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ......................................... 106 

Ώπνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γλψζεσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ................... 106 

Κνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  ζπκκεηερφλησλ .......................... 106 

Καηφπηλ ηεο Πηινηηθήο Βθαξκνγήο ............................................................... 108 



 

 

πδήηεζε- Ώδπλακίεο ηεο έξεπλαο................................................................ 118 

ΠΡΟΣΏΒΕ .............................................................................................. 122 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ ........................................................................................... 123 

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ............................................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Δ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία. Ώπφ πξφζθαηεο κειέηεο, ε 

ζπρλφηεηα θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ θπκαίλεηαη απφ 4% έσο 32%, κε ηα πνζνζηά λα 

είλαη πςειφηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (W.H.O., 2014). Βξεπλεηηθά δεδνκέλα 

άιισλ ρσξψλ δηαπηζηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαθνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο (8.9% πξηλ /4.9% κεηά ηνλ 

ηνθεηφ) (Koenig et. al., 2006). 

Δ θαθνπνίεζε ζηελ εγθπκνζχλε θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ. Βπηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο έρνπλ 

επηζεκάλεη φηη νη ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά βίαηεο πξάμεηο απφ ηνπο ζπληξφθνπο 

ζπλδένληαη ζηαζεξά κε έλα επξχ θάζκα αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πγεία ηεο 

εγθχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, δπζκελνχο 

έθβαζεο ηεο εγθπκνζχλεο φπσο πξφσξν ηνθεηφ, αηκνξξαγίεο, απνβνιέο, απνθφιιεζε 

ηνπ πιαθνχληα, ρακειφ βάξνο ηνπ λενγλνχ (Stark et al., 1979; Webster et al, 1996), 

θαζψο θαη κε ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, θαη 

δηάθνξα ζχλδξνκα ρξφληνπ πφλνπ (McCaw et al, 2007). Δ ζπληξνθηθή βία ζπλδέεηαη, 

επίζεο, κε ζεκαληηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή 

πγεία ηεο εγθχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζιηςεο, άγρνπο, θνβίαο, 

δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο, θξίζεσλ παληθνχ, δηαηαξαρήο κεηά-ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο, απηνθηνληθψλ ηάζεσλ θαη θαηάρξεζεο νηλνπλεχκαηνο θαη λαξθσηηθψλ 

(Thompson et al., 2003). Δ βία θαηά ηεο εγθχνπ ζπρλά ζπλαληάηαη θαη σο «παηδηθή 

θαθνπνίεζε εληφο ηεο κήηξαο» (Hunt & Martin, 2001).  

Παξά ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία, νη έγθπεο πνπ θαθνπνηνχληαη ζπρλά 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα θξχςνπλ ην γεγνλφο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο απφ 



 

 

θφβν, αλαζθάιεηα, ειπίδα βειηίσζεο ηνπ δξάζηε ή απφ δηάθνξεο κνξθέο εμάξηεζεο. 

Παξαηεξείηαη λα θαζπζηεξνχλ ζηα ηαθηηθά ξαληεβνχ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή λα κελ παξνπζηάδνληαη θαζφινπ (Filley et al., 

2001). 

Οη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ κηα κνλαδηθή 

επθαηξία γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ελδνζπληξνθηθήο βίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ηα ζχκαηα θαίλεηαη λα επηηξέπνπλ εξσηήζεηο απφ ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα ηε ζπληξνθηθή βία, νη γηαηξνί δελ αμηνινγνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ 

έθζεζε ησλ αζζελψλ ηνπο ζε θαθνπνηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 

λα παξακέλεη αδηάγλσζηε. πρλά, ε αμηνιφγεζε ηεο βίαο δελ είλαη ηππνπνηεκέλε.  

Ώλη‘ απηνχ, ζε γεληθέο γξακκέο, νη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θάλνπλ ηηο 

δίθεο ηνπο ηδηνζπγθξαζηαθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηή. Ώπφ ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη 

ζαθέο φηη πνιιά πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ εάλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είραλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ζπζηεκαηηθά ξσηνχζαλ ηηο 

γπλαίθεο γηα εκπεηξίεο βίαησλ επεηζνδίσλ εηο βάξνο ηνπο. 

ηελ Ώκεξηθή (1999), ην Family Violence Prevention Fund (FUND) κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Conrad N. Hilton Foundation θαη ηνπ U.S. Department of Health and 

Human Services, θαηφπηλ πεληαεηνχο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηελ ελδννηθνγελεηαθή 

βία δεκηνχξγεζε πξσηφθνιιν γηα ηνλ ηξφπν δηαινγήο θαη θαηεχζπλζεο ηεο 

θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Σν πξσηφθνιιν απηφ ζπληζηά φηη φια ηα ηδξχκαηα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε απηά, ζα έπξεπε λα 

αθνινπζνχλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκάησλ 

θαθνπνίεζεο. 



 

 

ηελ Βιιάδα ε θαθνπνίεζε ηεο γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

δελ έρεη επαξθψο κειεηεζεί µε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί άγλνηα σο πξνο ην κέγεζνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Βξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ηεο Κξήηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ηαιαηπσξνχληαη απφ ηελ 

αλεπαξθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ γηα ην ίδην πξφβιεκα απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο. 

Βπηπιένλ, νη επαγγεικαηίεο, θαίλεηαη λα δηαρεηξίδνληαη απνζπαζκαηηθά θαη πνιιέο 

θνξέο πξφρεηξα ην πξφβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξνχλ ηελ  

παξέκβαζε ζην πξφβιεκα θαη πνιιέο θνξέο λα αηζζάλνληαη νη ίδηνη 

αλαπνηειεζκαηηθνί θαη αλεπαξθείο. Δ δε ζχγθξνπζε ξφισλ κεηαμχ επαγγεικαηηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη θαηαιπηηθή 

ζηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο ζπληξνθηθήο βίαο (Papadakaki et al., 2012; 2013a; 2013b; 2014).  

ηελ Βιιάδα νη γλψζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθψλ βίαο είλαη ειιηπείο, ελψ παξάιιεια ν αξηζκφο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ 

νινέλα θαη απμάλεηαη. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2012 απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

(Παπαδαθάθε, 2012) επηδηψρζεθε λα θαηαδεηρζεί ε ακεζφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 

Κξήηεο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ην γεγνλφο φηη νη γηαηξνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδα Τγείαο ελψ έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αζζελείο θαη 

είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο ζπλδένληαο ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κε ππνθείκελε θαθνπνίεζε. Παξφια απηά ζπάληα εθηηκνχλ ηε 

βία θαη ηεθκεξηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο κε ηαηξηθά ζηνηρεία. πκπεξαζκαηηθά, έρεη 

θαηαζηεί ζαθέο ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 



 

 

ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο. Βπίζεο, κεηά απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη 

εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο έγηλε θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξσηφθνιια πνπ 

λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θαθνπνηεκέλε έγθπν,  ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζηελ Βιιάδα. 

Βλψ ζηελ Ώκεξηθή, ηελ Ώπζηξαιία θαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Βπξψπεο 

δεκηνπξγήζεθαλ πξσηφθνιια γηα ηε δηαινγή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαθνπνηεκέλεο 

γπλαίθαο κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηελ Βιιάδα 

δελ ππάξρνπλ. Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ ζπνπδαηφηεηα αλάπηπμεο 

επαγγεικαηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζπληξνθηθήο 

βίαο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θξνληίδαο 

(Papadakaki et al., 2012; 2013a; 2013b; 2014). Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ επίζεο 

ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη λα πξνσζεζνχλ 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ (Papadakaki et al, 2012). 

ε απάληεζε ζηελ παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα, ε παξνχζα κειέηε έξρεηαη λα 

ζρεδηάζεη θαη λα  αλαπηχμεη έλα πξσηφθνιιν αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο 

θαηά ησλ εγθχσλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζρεδηαζκέλν πάλσ ζε 

δηεζλή πξφηππα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο. ζηε λα 

δηαπηζησζνχλ νη πξνθιήζεηο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηψλ ΠΦΤ ζε 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θαθνπνίεζεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαη λα 

εθηηκήζεη ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο πιεξνθφξεζε θαη 

εηνηκφηεηα. Ώπνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα, ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε ησλ 



 

 

ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο, λα μεπεξαζηνχλ πιηθνηερληθά θαη αηνκηθά εκπφδηα θαηά 

ηελ πξφζβαζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ θαθνπνίεζεο ζηηο ππεξεζίεο. Σε 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ, κε ηελ πξψηκε δηάγλσζε αιιά θαη ηελ 

ζέζπηζε κνληέισλ παξαπνκπήο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Μαθξνπξφζεζκα, ε πξσηνβνπιία 

απηή ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε θαη απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ παξνρψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΤΝΣΡΟΥΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 
 

Δ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ρψξα, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ ειηθία (Krug et 

al., 2002, Υαηδεθσηίνπ, 2005). Βίλαη θνηλή παξαδνρή φηη απνηειεί κνξθή 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ίζσο απφ ηηο ζνβαξφηεξεο, θαζψο 

δηαπξάηηεηαη απφ αλζξψπνπο εκπηζηνζχλεο θαη φρη απφ άγλσζηνπο. Ώθνξά έλα 

θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά αιιά θνηλνπνηείηαη πνιχ ζπάληα (Krug et all., 

2002). 

πληξνθηθή θαθνπνίεζε είλαη κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο δχλακεο απφ ηνλ έλαλ, ζπλήζσο ηνλ 

άλδξα, ζηνλ άιινλ, ζπλήζσο ηελ γπλαίθα, κέζα ζε έλα πιαίζην ζηελήο εξσηηθήο 

ζρέζεο. Μπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ζσκαηηθήο, ηεο ζεμνπαιηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο επηβνιήο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο αιιά θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ παξαπάλσ (Ώζαλαζνπνχινπ Μ., 

Κακπά Β., 2009). 

 

Οριςμόσ Κακοπούηςησ 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

θαθνπνίεζε. Βλδεηθηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ απηνχο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δηαηχπσζε κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία 

ην 1997 ηνλ παξαθάησ ζχλζεην νξηζκφ: «ΐία είλαη ε εκπξφζεηε ρξήζε θπζηθήο 

δχλακεο ή εμνπζίαο, επαπεηινχκελε ή πξαγκαηηθή, ελαληίνλ ελφο άιινπ πξνζψπνπ, 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ή µηαο νµάδαο αλζξψπσλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 



 

 

επέιεπζε ή ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα επέιεπζεο, ηξαπκαηηζκνχ, ζαλάηνπ, 

ςπρνινγηθήο βιάβεο, ζηξεβιήο αλάπηπμεο ή απνζηέξεζεο» (W.H.O., 1997). 

Δ Mildred Daley Pagelow (1984) πξνζδηνξίδεη ηελ θαθνπνίεζε σο ηνλ εθ πξνο 

πξνζέζεσο ηξαπκαηηζκφ ηεο γπλαίθαο ή ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο ζε αθνχζηεο πξάμεηο ή 

ηνλ βίαην πεξηνξηζκφ ηεο αλαθνξηθά κε εζεινχζηεο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ελήιηθα 

άλδξα, κε ηνλ νπνίν δηαηεξεί ζεμνπαιηθή ζρέζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλ ε βία 

επηζπκβαίλεη ζην πιαίζην ηνπ έγγακνπ βίνπ. Έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ηεο θαθνπνίεζεο, 

δίλεη ε Υξ. Ώλησλνπνχινπ-Μφζρνπ πξνινγίδνληαο ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ 

«Δ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα» ηεο Lenore Walker (1997), ραξαθηεξίδνληαο σο 

θαθνπνίεζε θάζε πξνζβνιή ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, 

πνπ αζθείηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ απφ εθείλνλ πνπ θαηέρεη ζέζε 

εμνπζίαο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα γπλαίθα σο θαθνπνηεκέλε ζα πξέπεη ην δεπγάξη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπ, λα έρεη πεξάζεη απφ ηνλ θχθιν ηεο θαθνπνίεζεο 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο. Κάζε γπλαίθα ελδέρεηαη λα βξεζεί ζε έλα θαθνπνηεηηθφ 

επεηζφδην κε έλαλ άλδξα κηα θνξά ζηελ δσή ηεο. Ώλ φκσο βξεζεί θαη δεχηεξε θνξά  

κηα αλάινγε θαηάζηαζε θαη παξακείλεη, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο θαθνπνηεκέλε.   

 

Μορφϋσ Κακοπούηςησ 

 

Δ θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ ζπληξνθηθή ζρέζε κπνξεί λα πάξεη 

δηάθνξεο κνξθέο: α) ηελ ςπρνινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε, β) ηελ 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, γ) ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη δ) ηελ νηθνλνκηθή 

απνζηέξεζε. Οη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ ζχληξνθν ή ηνλ ζχδπγν ηνπο, αξρηθά 

αλαθέξνληαλ ζηελ ζσκαηηθή βία ε νπνία επηθέξεη ζσκαηηθέο θαθψζεηο. Χζηφζν απφ 



 

 

ηηο έξεπλεο (Straus & Sweet, 1992),( Gelles & Harrop, 1991), (Walker, 1989) 

πξνέθπςε πσο ε άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο ζπρλά είλαη πην νδπλεξή απφ ηελ 

ζσκαηηθή. Φαηλνκεληθά αλψδπλεο θνπβέληεο, ππαηληγκνί, ππνδείμεηο, ζεμηζηηθά θαη 

εηξσληθά ζρφιηα, ππνηηκεηηθή ζπκπεξηθνξά ή αθφκε θαη πξάγκαηα πνπ δελ ιέγνληαη 

κε ιέμεηο κπνξεί λα επηθέξνπλ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε θάπνηνπ αιιά ζπρλά θαη ηελ 

εμφλησζε ηνπ (Hirigoyen, 2005). Ο επηηηζέκελνο κπνξεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

εμπςσζεί ππνβηβάδνληαο ηνλ άιινλ, απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή 

ζχγθξνπζε ή κεηάπησζε θαη επηξξίπηνληαο ζηνλ άιιν επζχλε «Αελ θηαίσ εγψ, ν 

άιινο είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα πξνβιήκαηα!». Κακηά ελνρή θαη θακηά νδχλε γηα 

ηνλ επηηηζέκελν (Hirigoyen, 2005). 

 

ωματικό Κακοπούηςη 
 

Οη ζσκαηηθέο θαθνπνηήζεηο θπκαίλνληαη απφ πνιχ κηθξέο κέρξη πνιχ κεγάιεο. 

ηε πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ: ην ραζηνχθη ζην πξφζσπν, ηζίκπεκα, δάγθσκα, 

ζπξψμηκν, ηξάβεγκα καιιηψλ. Ώπηέο νη ελέξγεηεο κπνξεί λα γίλνληαη ππφ ηε κνξθή 

παηρληδηνχ φηαλ φκσο επαλαιακβάλνληαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζσκαηηθή ή 

ςπρηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε γπλαίθα ηφηε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο ζσκαηηθέο θαθνπνηήζεηο. Βπηπιένλ, είλαη ζπρλφ απηέο νη κηθξέο επηζέζεηο 

ζηαδηαθά λα θιηκαθψλνληαη δηφηη ρηππψληαο κηαο θνξά ηελ ζχληξνθν ηνπ έλα άλδξαο 

θαίλεηαη πσο ηνπ είλαη πην εχθνιν κεηά λα ην μαλαθάλεη (Walker, 1989). Δ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηέπεηηα κπνξεί λα γίλεη αλεμέιεγθηε. 

Οη ζνβαξφηεξεο κνξθέο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ρηππήκαηα 

ζην πξφζσπν θαη ην θεθάιη, θισηζηέο θαη γξνζηέο ζε φιν ην ζψκα, θξάμηκν ηεο 

αλαπλνήο κέρξη ιηπνζπκίαο, ζπξψμηκν θαη πέηακα πάλσ ζε ηνίρνπο ή ζε έπηπια ηνπ 



 

 

δσκαηίνπ ή αθφκε θαη ζηελ ζθάια, ζηξακπνχιεγκα ή ζπάζηκν νζηψλ, θαςίκαηα απφ 

ηζηγάξν, ζίδεξν ή θαη θαπηά πγξά, βίαην μχξηζκα ηνπ εβηθνχ ηξηρψκαηνο, βίαηεο 

ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο, καραηξψκαηα θαη αθξσηεξηαζκνχο θαζψο θαη ηξαχκαηα απφ 

ηελ ρξήζε φπισλ (Walker, 1989). 

ίγνπξα απηή ε κνξθή βίαο είλαη ε πην θαλεξή θαη ε πην επηθίλδπλε ηφζν γηα 

ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ δσή ηεο γπλαίθαο. 

 

εξουαλικό Κακοπούηςη 
 

Οη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο. Βλδέρεηαη λα έρνπλ 

θαη κνξθή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. ηαλ κηα γπλαίθα ππνρξεψλεηαη, κέζσ ηεο 

άζθεζεο βίαο ή ηεο απεηιήο απηήο, ζε εξσηηθή πξάμε ή επαθή απφ ηνλ ζχδπγν ή ηνλ 

ζχληξνθν ηεο θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά (Ώδακάθε, 2011). 

Δ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε νξίδεηαη σο ν θαηαλαγθαζκφο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζεμνπαιηθή δηαδηθαζία, θαζψο γηα ηελ πηνζέηεζε ηξφπσλ ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φρη κφλν κε απνδεθηψλ, αιιά θαη απσζεηηθψλ γηα ηε γπλαίθα 

(ακαξηδή, 1996). Πξφθεηηαη γηα θάζε αλεπηζχκεηε ζπλνπζία ή δηείζδπζε πνπ γίλεηαη 

κε ηελ επηβνιή βίαο ή απεηιή βίαο, ή φηαλ ε ζχληξνθνο είλαη αλίθαλε λα ζπλαηλέζεη 

ζε απηήλ ( Bergen, 1996, Russell, 1990). 

Ο βηαζκφο ζην γάκν είλαη ε θπξίαξρε, ε ρείξηζηε κνξθή ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. Καηά ηνπο Finkelhor θαη Yllo (1995) πξφθεηηαη γηα κία πξάμε 

ηξνκαρηηθή θαη θηελψδε θαη ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα κίαο βίαηεο θαη 

θαηαζηξεπηηθήο ζρέζεο. Βίλαη ιάζνο λα πηζηεχεη θαλείο φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εξσηηθή 



 

 

πξάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη λα θάλεη κε ηνλ εμεπηειηζκφ, ηελ ππνβίβαζε, ην 

ζπκφ θαη ηελ κλεζηθαθία. 

 

Χυχολογικό Κακοπούηςη 
 

Δ ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε δελ είλαη θαλεξή κνξθή βίαο, ζπλεπψο είλαη πνιχ 

πην δχζθνια πξνζδηνξίζηκε θαη κεηξήζηκε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο βίαο. Δ 

ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε νξίδεηαη σο ε εθνχζηα παξακέιεζε ηθαλνπνίεζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ηνπ δξάζηε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο. Δ ςπρνινγηθή 

θαθνπνίεζε δελ θαηαιήγεη πάληνηε ζε ζσκαηηθή αιιά κηα ζσκαηηθά θαθνπνηεκέλε 

γπλαίθα έρεη ζίγνπξα ππνζηεί ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε (Ώδακάθε, 2001). Κπκαίλεηαη 

απφ ηελ ηαπείλσζε ηνπ ζχκαηνο έσο ηε ζνβαξή ςπρνινγηθή ηνπ βιάβε θαη θνηλσληθή 

ηνπ δπζιεηηνπξγία ζε ηνκείο φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη επαγγεικαηηθέο 

επηδφζεηο, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ππνρξεψζεσλ 

(Ώξηηλνπνχινπ & Φαξζεδάθεο, 2003). 

Βπηπξφζζεηα, πεξηιακβάλεη ηελ εθνχζηα παξακέιεζε ηθαλνπνίεζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ηνπ δξάζηε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο. Βλδεηθηηθά, νη 

πην ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ςπρνινγηθήο/ ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε θαη ν εμαλαγθαζκφο ηνπ ζχκαηνο, ε εμχβξηζε θαη ν 

εμεπηειηζκφο, ε θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ θαη ε επίζεζε ζε θαηνηθίδηα, ν 

ππεξβνιηθφο έιεγρνο θαη ν πεξηνξηζκφο, ε παζνινγηθή δήιηα θαη ε θαρππνςία, ν 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη ε απνκφλσζε ηνπ ζχκαηνο απφ ην ζηελφ επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (Ώδακάθε, 2001). 

Οικονομικό Αποςτϋρηςη 
 



 

 

Αελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε κεηαηξνπή 

ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ζε ζχκαηα είλαη νηθνλνκηθφο. Με άιια ιφγηα, πσο αλ νη 

γπλαίθεο ήηαλ νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο δελ ζα παξέκελαλ ζηηο ζρέζεηο θαθνπνίεζεο 

ηνπο. Σν ρξήκα φκσο δελ πξνζηαηεχεη ηε γπλαίθα απφ ηε θαθνπνίεζε. Ο κφλνο 

ηξφπνο  γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο 

είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ δεζκψλ (Walker, 1989). πάληα ε γπλαίθα 

αηζζάλεηαη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, αθφκε θη φηαλ είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε. 

Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζπλαίζζεκα πνπ θπξηαξρεί είλαη φηη νη άλδξεο έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Ώλ θαη νη ίδηεο βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε φηαλ είλαη παληξεκέλεο, ζπλήζσο νη άλδξεο ηνπο θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα αθνχ κηζζνινγηθά  έλαο παληξεκέλνο άλδξαο ακείβεηαη πςειφηεξα απφ κηα 

παληξεκέλε γπλαίθα θαη απφ έλαλ αλχπαληξν άλδξα, γηα ηελ ίδηα εξγαζία. Ώπηή ε 

δηαθνξά δηθαηνινγείηαη, ζπλήζσο, απφ ηελ αλάγθε πνπ έρεη ν άλδξαο λα ζηεξίμεη 

νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ώθφκε φκσο θαη έηζη είλαη δχζθνιν  λα θαηαιάβνπκε 

γηαηί κηα εχπνξε γπλαίθα παξακέλεη ζε κηα βίαηε ζπληξνθηθή ζρέζε. 

Σα νηθνλνκηθά κέζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δχν ηξφπνπο ζε κία 

ζρέζε θαθνπνίεζεο. Έλαο ηξφπνο είλαη λα παγηδεπηεί ε γπλαίθα ζηε ζρέζε απφ ην 

θφβν πσο εμαξηάηαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ ζχληξνθν ηεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ρξήκα ζαλ κέζν θαηαλαγθαζκνχ. Ώπηφο ν ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα θαη είλαη ην ίδην ηζρπξφο ηφζν αλάκεζα ζε 

ρακειφκηζζνπο φζν θαη αλάκεζα ζε άηνκα κε θαιχηεξν βηνηηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Δ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ δεπγαξηψλ ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

θαθνπνηήζεηο, απνηειεί ζπλήζσο έλα κεγάιν πξφβιεκα (Walker, 1989). 

Κοινωνικό Καταπύεςη 
 



 

 

Δ ρξήζε ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθφ θαηαλαγθαζκφ. 

Δ απεηιή ηεο ζσκαηηθήο βίαο είλαη πάληα παξνχζα. Ώπηέο νη γπλαίθεο δέρνληαη ην 

κήλπκα πσο, αλ δελ ππαθνχζνπλ ζα ππνζηνχλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Ξέξνπλ πσο θαλείο 

δελ ζα ηηο βνεζήζεη θαη επηπιένλ αηζζάλνληαη πσο θαλέλαο δελ ζα ηνικνχζε λα 

ζπγθξνπζηεί κε ηνπο άληξεο ηνπο. Δ θαηάζηαζε είλαη αθφκε πην δχζθνιε φηαλ ν 

δξάζηεο έρεη θάπνην επάγγεικα πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνζθέξεη εξγαζία ζηε γπλαίθα: 

αζηπλνκηθφο, γηαηξφο, ςπρνιφγνο, δηθεγφξνο, πνιηηηθφο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

γπλαίθεο μέξνπλ πσο αλ δεηήζνπλ βνήζεηα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο  γηα ηε 

δεκνζηφηεηα πνπ ζα επαθνινπζήζεη θαη γηα ηελ πηζαλή θαηαζηξνθή ηεο θαξηέξαο ηνπ 

(Walker, 1989:178). 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο νη δξάζηεο ζπλήζσο απνθαζίδνπλ γηα ηηο 

θίιεο ησλ γπλαηθψλ ηνπο. Οη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο απνκνλψλνληαη απφ ηηο θίιεο 

ηνπο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ νη άλδξεο λνκίδνπλ πσο ηηο επεξεάδνπλ. Πνιιέο γπλαίθεο 

δηαιέγνπλ ηνλ δξφκν ηεο απνκφλσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηα επεηζφδηα 

θαθνπνίεζεο. ηγά-ζηγά ράλνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο ηνπο θαη κέλνπλ ζπλέρεηα ζην 

ζπίηη. ΐξίζθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κφλεο κε ηνπο δξάζηεο  θαη εμαξηψληαη απφ 

απηνχο. ζν πεξηζζφηεξν κέλνπλ κε ηνπο δξάζηεο, ηφζν θιηκαθψλνληαη νη 

θαθνπνηήζεηο (Walker, 1989:178). 

ζν ε θνηλσληθή απνκφλσζε κεγαιψλεη ηφζν ε γπλαίθα αηζζάλεηαη 

πεξηζζφηεξν αβνήζεηε θαη αλίζρπξε. Μεηά απφ κηα πεξίνδν ηέηνηαο νινθιεξσηηθήο 

αδπλακίαο, αθφκα θαη αλ ε γπλαίθα δηαιχζεη ην ζπίηη ηεο, ληψζεη αλίθαλε λα δξάζεη 

κφλε ηεο. Μηζεί ηνλ εαπηφ ηεο γηαηί δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Βξκελεχεη ηελ 

θαηάζιηςε ηεο σο ηεκπειηά. Σν κφλν πνπ πξνζπαζεί είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο 

πφλνπο θαη ηα βάζαλα ηεο. Δ κεηαηξνπή ηεο ζε ζχκα έρεη ζπληειεζηεί. Μεξηθέο θνξέο 

αγσλίδνληαη ελαληίνλ ηεο θαηάζιηςεο ηνπο κέρξη ην ηέινο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 



 

 

απηνθηνλία κνηάδεη λα είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ελψ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε παξακνλή ζε ηέηνηεο βίαηεο θαηαζηάζεηο έρεη ηε κνξθή ηεο 

απηνθαηαζηξνθήο (Walker, 1989:178). 

 

Ο Κύκλοσ τησ Βύασ 
 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Lenore E. Walker ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα θαη ε 

βίαηε ζρέζε δελ απνηεινχλ ζηαζεξή αθνινπζία. Δ βία ζε απηέο ηηο ζρέζεηο δελ 

εκθαλίδεηαη ηπραία θαη θαη‘ εμαθνινχζεζε. Κάζε άιιν, ε βία αθνινπζεί έλαλ θχθιν 

ζπκβάλησλ, έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε έληαζε είλαη ζπλερψο 

απμαλφκελε σζφηνπ ζπκβεί έλα νμχ πεξηζηαηηθφ θαθνπνίεζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ν 

δξάζηεο είηε εθδειψλεη ζπκπεξηθνξά κεηακέιεηαο, είηε παχεη απιψο λα θαθνπνηεί ηελ 

γπλαίθα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Φπζηθά, θάζε πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή θαη θάζε 

δεπγάξη αθνινπζεί ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ζρήκα ζηνλ θχθιν ηεο βίαο. Ο θχθινο ηεο 

βίαο εκθαλίδεηαη λα έρεη ηξείο δηαθξηηέο θάζεηο, πνπ πνηθίινπλ ζε ρξφλν θαη έληαζε, 

φρη κφλν ζε δηαθνξεηηθά δεπγάξηα αιιά θαη ζην ίδην ην δεπγάξη (παλνχ,2005). 

χκθσλα κε ηελ Walker (1989) νη ηξείο δηαθξηηέο θάζεηο είλαη νη εμήο: 

• Δ θάζε δεκηνπξγίαο ηεο έληαζεο 

• Δ έθξεμε ή ην επεηζφδην θαθνπνίεζεο 

• Δ θάζε εξεκίαο ή πεξίνδνο αγάπεο 

Σν πφζν ρξφλν παξακέλεη έλα δεπγάξη ζε θάζε κία απφ ηηο θάζεηο απηέο 

πνηθίιεη θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ δεπγαξηνχ. Χζηφζν, ν 

θχθινο απηφο βνεζά λα εμεγήζνπκε ην πψο ε θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο κεηαηξέπνληαη 

ζε ζχκαηα, πψο απνθηνχλ ην αίζζεκα αδπλακίαο θαη γηαηί δελ πξνζπαζνχλ λα 



 

 

μεθχγνπλ, αθνχ καο πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηε δπλακηθή ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηελ θνηλσλία καο θαη γηα ηελ ςπρνινγία πνπ απνθηά κηα 

γπλαίθα ζηα πιαίζηα κηαο ζρέζεο θαθνπνίεζεο απφ ην ζχληξνθν ηεο. 

Φάζε πξώηε: Γεκηνπξγία ηεο έληαζεο 

ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ζπκβαίλνπλ θάπνηα κηθξφ επεηζφδηα βίαο, φπσο 

ραζηνχθηα, ηζηκπηέο, ειεγρφκελν ρπδαίν ιεμηιφγην θαη ςπρνινγηθφο πφιεκνο. Βδψ, 

αξρηθά θαη ηα δχν κέιε ηεο ζρέζεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο, απφ ηελ άπνςε 

φηη θαζνδεγνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπο ηε θάζε απηή, νπνηαδήπνηε 

απξφζκελε θαηάζηαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θιηκάθσζε ηεο βίαο θαη λα 

πξνθαιέζεη έθξεμε. Δ ρεηξφηεξε πιεπξά απηήο ηεο πξψηεο θάζεο είλαη ε ςπρηθή 

αγσλία. ηαδηαθά νη γπλαίθεο εμνπζελψλνληαη απφ ην ζπλερέο άγρνο θαη απνζχξνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Ο δε ζχληξνθνο, νξγηζκέλνο κε απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία 

θαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνο γηα ζπκβηβαζκφ εμαηηίαο ηεο, γίλεηαη φιν θαη πην 

θαηαπηεζηηθφο θαη βάλαπζνο. Έηζη, ζε θάπνην ζεκείν, θαη ζπρλά κε ηξφπν 

απξφβιεπην, ε θαηάζηαζε γίλεηαη αλεμέιεγθηε θαη έπεξρεηαη νμχ πεξηζηαηηθφ 

θαθνπνίεζεο (Walker, 1989). 

 

Φάζε Γεύηεξε: H έθξεμε 

Δ δεχηεξε θάζε ηνπ θχθινπ είλαη ζπληνκφηεξε απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε. 

πλήζσο δηαξθεί απφ δχν σο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, αλ θαη έρνπλ αλαθεξζεί 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε γπλαίθα βηψλεη κηα ζηαζεξή πεξίνδν ηξφκνπ γηα κηα εβδνκάδα ή 

θαη πεξηζζφηεξν. Δ θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε έθξεμε ησλ 

εληάζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πξψηε θάζε, ε βία εμειίζζεηαη ζε κέλνο, 

βαλαπζφηεηα ε νπνία πξνθαιεί ζσκαηηθέο βιάβεο θαη θακηά θνξά ζάλαην. Χζηφζν, 



 

 

δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ην είδνο ηεο βία πνπ ζα επηθξαηήζεη ζηελ δηάξθεηα 

ηεο. Δ αδπλακία πξφβιεςεο θαη ε έιιεηςε ηνπ ειέγρνπ θαη απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ απηή ηε θάζε απφ ηελ πξνεγνχκελε 

(Walker, 1989, 1997). 

Φάζε ηξίηε: Δπγεληθή θαη κεηακειεκέλε ζπκπεξηθνξά 

Δ αθξηβήο ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο δελ έρεη αθφκα θαζνξηζηεί. 

πλήζσο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο δεχηεξεο αιιά κηθξφηεξε ηεο πξψηεο. Δ 

πεξίνδνο αγάπεο είλαη απηή πνπ επηζπκνχλ πεξηζζφηεξν νη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο 

θαη γη‘απηφ δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν νη γπλαίθεο λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ απηή ηε θάζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηαλ 

ζπκβαίλεη απηφ, ηφηε ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ λένπ θχθινπ ζπρλά ράλνπλ ην έιεγρν 

ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ζπκνχ ηνπο θαη ηξαπκαηίδνπλ ζνβαξά ηνλ ζχληξνθν ηνπο ( 

Walker, 1989, 1997). 

πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη R. E. Dobash & R. Dobash (1979), πξέπεη λα γίλεη 

πιήξσο φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα έλα βίαην επεηζφδην κε αξρή, κέζε θαη ηέινο 

αιιά γηα κηα βίαηε ζρέζε εμειίζζεηαη κέζα ζε αηέξκνλν θχθιν βίαο. Χο εθ ηνχηνπ νη 

ειπίδεο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο φηη ζα θαηαθέξεη λα αιιάμεη 

ηνλ ζχληξνθν ηεο θαζψο θαη ε πεπνίζεζε ηνπ ίδηνπ φηη δελ ήζειε λα ηξαπκαηίζεη ηελ 

γπλαίθα πνπ αγαπά αιιά λα ηεο δψζεη έλα κάζεκα θαη έραζε ηνλ έιεγρν, είλαη ε 

θπξίαξρε ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εμαπαηνχλ ηα δχν κέιε, ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

παγηδεχνληαη ζε κηα βίαηε ζπληξνθηθφηεηα. Πνιιέο απφ ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο 

πηζηεχνπλ πσο απηέο είλαη ην κφλν ζηήξηγκα ηνπ βαζαληζηή ηνπο θαη φηη είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία. Δ 

αιήζεηα, είλαη φκσο, φηη νη πηζαλφηεηεο λα αιιάμεη θαη λα επηδηψμεη επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα ν δξάζηεο ζεσξνχληαη κεδακηλέο, ηδηαίηεξα εάλ ε γπλαίθα επηιέμεη λα κείλεη 



 

 

καδί ηνπ. πλήζσο, εθείλνο δεηά βνήζεηα κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάιεηςεο απφ 

ηελ ζχδπγν/ζχληξνθν ηνπ, θαη απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιεηηνπξγεί απιψο σο 

κέζν γηα λα ηελ μαλαθέξεη πίζσ (Walker,1989, 1997). 

 

Φαρακτηριςτικϊ του Δρϊςτη και του Θύματοσ τησ εξουαλικόσ 

Βύασ-Επιθετικότητασ 
Υαξαθηεξηζηηθά δξάζηε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο-επηζεηηθόηεηαο 

 Οη Hall θαη Hirschman (1991), ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ησλ ηεζζάξσλ 

παξαγφλησλ πνπ αλέπηπμαλ, φξηζαλ σο θχξηεο παξακέηξνπο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο: 

• ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, 

• ηε δηαδηθαζία αληίιεςεο, 

• ηε δπζθνιία ειέγρνπ ζπλαηζζεκάησλ, 

• ηα πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο. 

Δ πιένλ ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο είλαη απηή πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

αληίιεςεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαζηξεβισκέλεο ζηάζεηο θαη απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο ζην ζεμ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Δ παξάκεηξνο 

απηή είλαη ίζσο ε πιένλ ζπρλή θαη ε πιένλ εκθαλήο ζηελ θαηάιεμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ βηαζκνχ (Koss, 1985, Koss et al., 1987). 

ε γεληθέο γξακκέο, νη βηαζηέο, ηνπιάρηζηνλ απηνί νη νπνίνη έρνπλ θπιαθηζηεί 

γηα ην αδίθεκα ηνπ βηαζκνχ, δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα άηνκα κε άιινπ ηχπνπ 

παξαπησκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη θαη νη δχν νκάδεο πξνέξρνληαη απφ 

ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, έρνπλ ζηακαηήζεη ηελ εθπαίδεπζε ζην 

γπκλάζην, παξνπζηάδνπλ αζηαζέο επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ, ζπλήζσο σο αλεηδίθεπηνη, 



 

 

εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο ζην ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη γεληθά ζηελ θνηλσληθή 

επηδεμηφηεηα, κε εμαίξεζε ηελ αλνηθηφηεηα. 

Πα‘ φια απηά, έρνπλ βξεζεί θάπνηεο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ βηαζηψλ θαη 

παηδφθηισλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο ελήιηθεο θάζεο, 

φζν θαη ηεο πξνεγνχκελεο αλαπηπμηαθήο θάζεο. Οη βηαζηέο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

παηδφθηινπο ηείλνπλ λα είλαη λεφηεξνη ζε ειηθία, λα έρνπλ ηειεηψζεη γπκλάζην, λα 

επηβάιινληαη (επηζεηηθνί) παξά λα ηνπο επηβάιινληαη (παζεηηθνί), θαζψο θαη λα έρνπλ 

παληξεπηεί ή λα έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε γπλαίθα γηα  ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν (Christie et 

al., 1979), ελψ ηείλνπλ ιηγφηεξν λα εκθαλίδνπλ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή θάπνην 

νξγαληθφ εγθεθαιηθφ ζχλδξνκν (Δenn, Herjanic, Vanderpearl, 1976, Swanson, 1968). 

Καηά ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, νη βηαζηέο ζε ζρέζε κε ηνπο παηδεξαζηέο, έρνπλ 

ηελ ηάζε λα πξνέξρνληαη απφ κε ρσξηζκέλνπο γνλείο, λα κελ έρνπλ ζπγγελείο κε 

ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ, έρνπλ ηηο κηζέο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πέζεη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, λα κελ έρνπλ εκθαλίζεη ηδηαίηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο, αιιά 

λα έρνπλ θαθνκεηαρεηξηζηεί δψα θαη λα έρνπλ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν (Bard et al., 1987). Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο 

φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν βηαζηήο είρε θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, νη πηζαλφηεηεο λα 

έρεη δηαπξαρζεί ε πξάμε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζχκαηνο κέζα  ζε έλα πεξηβάιινλ κε 

ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθφ, θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή θαη 

πνηληθφ κεηξψν είλαη ηξηπιάζηεο απηψλ γηα έλα παηδεξαζηή (Segbon et al., 1987). 

ε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ παξακέηξσλ ζε 

βηαζηέο θαη παηδφθηινπο, νη Prentky et al. (1987) πξφηεηλαλ ηέζζεξηο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληέο: 

• ηελ αδηαθνξία ησλ αηφκσλ πνπ ηνπο θξφληηζαλ 



 

 

• ην ηζηνξηθφ δηαβίσζεο ζε ηδξχκαηα 

• ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ακέιεηα 

• θαη ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

πζρεηίδνληαο θαηφπηλ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο παξάγνληεο κε ηε ζεμνπαιηθή ή 

ηε κε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ ελειηθίσζε, βξέζεθε 

φηη ε έιιεηςε ζηνξγήο θαη ε ζεμνπαιηθή παξέθθιηζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ  

ζρεηίδνληαλ κε ηελ έληαζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο, ελψ ην ηζηνξηθφ 

δηαβίσζεο ζε ηδξχκαηα θαη ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζρεηίδνληαλ κε ηελ έληαζε ηεο 

κε ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο. Δ εκπεηξία ινηπφλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

ε πνηφηεηα ησλ πξψηκσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  ελφο αγνξηνχ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ θαηαλφεζε  ηεο θαθνπνίεζεο (Marhall, 1989a., Ward, Hudson, Marhall, 

Siegert, 1995). 

Ώθφκε, ε θαηάρξεζε θαη ε εμάξηεζε απφ νηλνπλεπκαηψδε πνηά ή άιιεο νπζίεο 

επηθξαηνχλ κέρξη θαη ζην 70%  ησλ βηαζηψλ, ελψ ζην έλα ηξίην δηαγηγλψζθεηαη 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (Hillbrand, Foster, Hirt, 1990). Οη Seghorn et al. (1987) 

αλαθέξνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο: 7% ζρηδνθξέλεηα, 2% 

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, 3% κείδσλ θαηάζιηςε, θαη 6% νξγαληθφ 

ςπρνζχλδξνκν Θεσξείηαη πνιχ πηζαλφ φηη ηα πνζνζηά απηά λα είλαη πςειφηεξα απφ 

ην κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ (Hudson, Murrow, 1997). 

Σα ζπνπδαηφηεξα ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ ελφο αηφκνπ πνπ θαηεγνξείηαη γηα 

βηαζκφ είλαη: 

• Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ: H νηθνγέλεηα παξέρεη ην βαζηθφ πιαίζην 

καζεζηαθή αλάπηπμεο. Έρεη ηαπηνπνηεζεί έλαο αξηζκφο νηθνγελεηαθψλ 

παξαγφλησλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ζεμνπαιηθήο 



 

 

επηζεηηθφηεηαο. Αηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο, φπσο αξλεηηθέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο ζρέζεηο κε γνλείο, αζηαζήο, ή ακειήο θξνληίδα, 

απψιεηα γνλέσο, ιφγσ ζαλάηνπ, ρσξηζκνχ ή δηαδπγίνπ θαη πςειή 

ζπρλφηεηα ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πξψηκεο παηδηθέο εκπεηξίεο πνιιψλ ζεμνπαιηθψλ παξαπησκάησλ 

(Fagen, Wexler, 1988, Prenky et al., 1989, Ryan, Lane, 1991, Segborn 

et al., Tingle et al., 1986). 

• Εζηνξηθφ εθπαίδεπζεο: Οη βηαζηέο ηείλνπλ λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν 

ηνπο (Bard et al., 1987), αλ θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο εμέιημε κπνξεί λα 

πνηθίιεη αξθεηά. Οη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη επλφεην φηη επεξεάδνπλ 

ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο. 

•  Βξγαζηαθφ ηζηνξηθφ: Δ χπαξμε ζηαζεξνχ εξγαζηαθνχ ηζηνξηθνχ ηείλεη 

λα πξνζηαηεχεη απφ ηελ αλάπηπμε εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Bartol, 

1991). Πξάγκαηη, νη βηαζηέο ηείλνπλ λα έρνπλ αζηαζέο εξγαζηαθφ 

ηζηνξηθφ ζε αλεηδίθεπηεο εξγαζίεο (Bard et al., 1987). 

• Κνηλσληθφ ηζηνξηθφ:  Tα άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ δηαηαξαγκέλεο 

πξνζθφιιεζεο κε ηα άηνκα πνπ ηνπο έρνπλ αλαζξέςεη είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο θαη ζε 

άιινπο ηνκείο (Hazan, Shaver, 1994). Έρνληαο ππφςε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, δελ απνηειεί 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη βηαζηέο παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθφ 

θνηλσληθφ ηζηνξηθφ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη αλαθεξζεί ρακειφ επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθήο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Blaske et 

al.,1989), ελψ ην 86% είραλ ειάρηζηνπο ή θαζφινπ θίινπο θαηά ηε 

λεαξή ειηθία (Tingle et al., 1986). 



 

 

• εμνπαιηθφ ηζηνξηθφ: Δ έξεπλα έρεη απνθαιχςεη κία ζεηξά θνηλψλ 

ζηνηρείσλ ζην ζεμνπαιηθφ ηζηνξηθφ ησλ βηαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

άλδξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξή ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα θαίλεηαη 

λα έρνπλ πην πξψηκεο θαη ζπρλέο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο (Koss, Dinero, 

1989) θαη πην ραιαξέο πεπνηζήζεηο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Marshall, 

1989). Βπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απμεκέλε ζπλνζεξφηεηα κε 

παξαθηιίεο (Freund, 1990, Marshall et al., 1991), θαζψο θαη απμεκέλε 

ελαζρφιεζε κε ηε πνξλνγξαθία (Carter et al., 1987, Cool et al., 1971, 

Goldstein et al., 1971). Βίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο βηαζηψλ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία ή ππήξμαλ κάξηπξεο παξεθθιίλνπζαο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (ΐurgess et al., 1988, Dhawan, Marshall, 1996). Αελ 

παξνπζηάδνπλ φκσο ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα φινη απηνί πνπ έρνπλ 

θαθνπνηεζεί θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ κεζνιαβνχλ  ζηε πνξεία αλάπηπμεο 

ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο. Δ επηζπκία λα εμεπηειίζεη ην ζχκα, ε 

έιιεηςε ηθαλφηεηαο ελζπλαηζζεζίαο θαη ηαπηνπνίεζεο κε ηνπο άιινπο 

έδεημαλ κα απνηεινχλ ηέηνηνπο παξάγνληεο (Finkelhor, 1984). 

Σα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία απφ ηελ ςπρνινγηθή εθηίκεζε ελφο αηφκνπ πνπ 

θαηεγνξείηαη γηα βηαζκφ είλαη: 

• Άξλεζε/ Ώληίιεςε ηεο Τπεπζπλφηεηαο: Πνιινί βηαζηέο αξλνχληαη ηελ 

αλάιεςε επζχλεο ηεο εγθιεκαηηθήο ηνπο πξάμεο (Maletzky, 1996). Οη 

ζεμνπαιηθνί παξαπησκαηίεο αξλνχληαη ζπρλά φιεο ηηο πιεπξέο ηεο 

θαηεγνξίαο ρσξίο κάιηζηα λα αληηπαξαζέηνπλ ζνβαξά επηρεηξήκαηα. 

Σείλνπλ ζηαζεξά λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ έθηαζε ηεο δηάπξαμεο θαη ηηο 



 

 

ζπλέπεηεο απηήο. πρλά επίζεο απνδίδνπλ ηε δηάπξαμε ζε άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο  θαηάρξεζε αιθνφι, πξνβιήκαηα γάκνπ ή 

ςπρνινγηθή έληαζε, ελψ είλαη ζπρλά επίζεο ε άξλεζε θάζε πηζαλήο 

κειινληηθήο δηάπξαμεο. Βπηπιένλ, ηεο άξλεζεο θαη ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο, νη βηαζηέο παξνπζηάδνπλ δηαζηξνθή ζηελ αληίιεςε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκάησλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ζηάζε ηνπο 

λα δηθαηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπλ ην 

ληχζηκν ησλ ζπκάησλ ηνπο σο πξνθιεηηθφ θαη δπζθνιεχνληαη λα δνπλ 

ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ (Scully, 1988). 

• Βλζπλαηζζεζία: Δ έιιεηςε ελζπλαηζζεζίαο (empathy) έλαληη ησλ 

ζπκάησλ θαη ε αδπλακία ή άξλεζε θαηαλφεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ηξαχκαηνο πνπ πξνθαιεί ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, απνηεινχλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεμνπαιηθψλ παξαπησκαηηψλ (Ward et al., 1995). 

Οη βηαζηέο ζπρλά είλαη αλίθαλνη λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ ή λα δείμνπλ ελζπλαηζζεζία ζηα ζχκαηά ηνπο (Abel et al., 1985, 

Rice et al., 1994, Scully, 1988). ε αληηδηαζηνιή, ζε παξαπησκαηίεο, 

βξέζεθε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ελζπλαηζζεζίαο θαη ζπκάησλ βηαζκνχ 

(Deitz et al., 1982). 

• Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Ο βηαζκφο είλαη έλα έγθιεκα θαηά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ επηθξαηεί ε άπνςε φηη ην επίπεδν 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε 

παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (Ward et al., 1997). Παιαηφηεξεο αιιά 

θαη πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη βηαζηέο παξνπζηάδνπλ αξθεηά 

θνηλά ζηνηρεία ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη ππνιείπνληαη ζε θνηλσληθνχ ηχπνπ δεμηφηεηεο (Segal, 



 

 

Marshall, 1985) θαη ζηελ αληίιεςε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ελέξγεηαο 

(Lipton et al., 1987), παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο, ζε ζπλζήθεο 

εξγαζηεξίνπ, φηαλ ηνπο δεηείηαη λα παίμνπλ αληαγσληζηηθφ ξφιν 

(Overholser, Beck, 1986), παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα φηαλ 

ζρεηίδνληαη κε γπλαίθεο (Clark, Lewis, 1977, Laws, Serber, 1975) θαη 

δείρλνπλ έιιεηςεο αγσληζηηθήο δηάζεζεο ζε εηεξνζεμνπαιηθέο 

θαηαζηάζεηο (Stermac, Quinsey, 1986). 

 Σα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηζηνξηθνχ ελφο βηαζηή είλαη: 

• Βξσηηθέο ζρέζεηο: Ώξθεηνί εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη ζεμνπαιηθνί 

παξαπησκαηίεο είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη κε ιίγεο ζηελέο εξσηηθέο 

ζρέζεηο (Fagan, Wexler, 1988, Marshall, 1989, Tingle et al., 1986). 

Βθείλνη κάιηζηα νη ζεμνπαιηθνί παξαπησκαηίεο πνπ έρνπλ πνιιέο 

ζρέζεηο, ηηο πεξηγξάθνπλ ζαλ επηθαλεηαθέο (Marshall, 1989). ε 

θπιαθηζκέλνπο γηα ζεμνπαιηθή παξαπησκαηηθφηεηα βξέζεθαλ 

παξφκνηα απνηειέζκαηα, ελψ εηδηθφηεξα, νη θπιαθηζκέλνη γηα αηκνκημία 

παξνπζίαδαλ πςειφηεξα επίπεδα θφβνπ αλάπηπμεο ζηελήο εξσηηθήο 

ζρέζεο, ζπγθξηλφκελα μερσξηζηά κε βηαζηέο θαη κε κε ζεμνπαιηθνχο 

παξαπησκαηίεο, ελψ νη βηαζηέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε επηζπκία 

ζηελήο ζρέζεο κε άλδξεο θαη κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, 

ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο παηδφθηινπο (Bumby, Marshall, 1994). 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζύκαηνο ζεμνπαιηθήο βίαο-επηζεηηθόηεηαο 

Δ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχκαηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ 

θιηληθφ λα ψζηε λα δηεπθξηλίζεη ηνλ πξνηηκψκελν ζηφρν ησλ βηαζηψλ. Δ εθηίκεζε ζα 



 

 

πξέπεη αξρηθά λα εζηηάδεηαη ζηα κείδνλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, 

φπσο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ πηζαλή επαισηφηεηα ιφγσ αληθαλφηεηαο ή 

αλαπεξίαο. Οη Katz θαη Mazur, βαζηδφκελνη ζε ππνζέζεηο βηαζκνχ πνπ είραλ 

αλαθεξζεί ζηελ αζηπλνκία, δηαπίζησζαλ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ βίαηεο ζεμνπαιηθήο 

ζπκαηνπνίεζεο. Ώπηά είλαη: 

• Σν θχιν: Οη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θίλδπλν 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

• Δ ειηθία: Οη έθεβνη (13 έσο 19 εηψλ) θαη νη λεαξνί ελήιηθεο (θάησ ησλ 

25 εηψλ) είλαη νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ψξηκνπο ελήιηθεο (άλσ ησλ 25 εηψλ). 

• Δ θπιή: Οη καχξνη θάζε ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο. 

• Δ γακηθή ζέζε: Οη αλχπαληξεο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν, ζε ζρέζε κε ηηο παληξεκέλεο. 

• Δ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ζέζε: Οη γπλαίθεο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ησλ 

κέζσλ θαη ησλ αλψηεξσλ. 

• Δ απαζρφιεζε: ιεο νη γπλαίθεο αλεμάξηεηα απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

είλαη επάισηεο ζην βηαζκφ, σζηφζν νη θνηηήηξηεο θαίλεηαη λα 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν (Σζηγθξή, 2001). 

 



 

 

πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηψηεξεο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ηάμεηο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θίλδπλν λα 

βηαζηνχλ, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ησλ κέζσλ θαη αλψηεξσλ ηάμεσλ. Χζηφζν, αθνχ 

νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο βηαζκνχ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ 

αζηπλνκία, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε ππφζεζε φηη νη πεξηζζφηεξνη κε-αλαθεξφκελνη 

βηαζκνί έρνπλ σο ζχκαηα ιεπθέο γπλαίθεο, πνπ αλήθνπλ ζηα κεζαία ζηξψκαηα θαη φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα αθνξά φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Βπίζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηα ζχκαηα πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηψηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα ην έγθιεκα ζηελ αζηπλνκία, ζε ζχγθξηζε κε 

ηα ζχκαηα ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο 

είλαη φηη ηα ζχκαηα απηά έρνπλ ηα νηθνλνκηθά, θαζψο θαη ηα άιια κέζα γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε ρσξίο λα εκπιαθνχλ ζηε δπζάξεζηε πεξηπέηεηα ησλ πνηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα ησλ αλσηέξσλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ 

αλαθέξνπλ ην βηαζκφ ηνπο ζε ηδησηηθνχο γηαηξνχο, νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη λα 

αλαθέξνπλ ην έγθιεκα ζηελ αζηπλνκία. Μηα έξεπλα ζε ηδησηηθνχο γηαηξνχο 

απνθάιπςε φηη ε πιεηνςεθία (57%) ησλ ζπκάησλ, πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε ηδησηηθή 

ηαηξηθή θξνληίδα, αλέθεξαλ ζηελ αζηπλνκία ηηο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο πνπ είραλ 

δερζεί. ε άιιε έξεπλα, 15% ησλ ππνζέζεσλ, απηή ε πιεξνθνξία ήηαλ άγλσζηε ζην 

γηαηξφ θαη αλακθίβνια έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είρε αλαθέξεη ην έγθιεκα ζηελ αζηπλνκία. 

Δ Walker (1989), πεξηγξάθεη επίζεο νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη, ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε φπνπ εμαηηίαο απηήο, ππνηηκνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην λα θάλνπλ 

νηηδήπνηε, ακθηβάιινπλ γηα ηελ επάξθεηά ηνπο θαη ππνβαζκίδνπλ νπνηαδήπνηε 



 

 

επηηπρία ηνπο. Ώθφκε, δηαθαηέρνληαη απφ έλαλ ζπληεξεηηζκφ, έρνπλ έληνλεο 

αληηδξάζεηο ιφγσ ζηξεο κε ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΗ ΤΝΣΡΟΥΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 
 

Δ βία ελάληηα ζηε γπλαίθα φρη κφλν θαηαπαηεί ην δηθαίσκα αιιά ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγεί παζνινγίεο ζηελ δσή ηεο. Μεξηθέο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο βίαο έρνπλ 

άκεζε επίδξαζε ζηελ θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηεο θαηάζηαζε ελψ άιιεο 

είλαη πην καθξνρξφληεο. Οη επηπηψζεηο ηεο βίαο επεξεάδνπλ ην ζχκα αιιά θαη φζνπο 

βηψλνπλ ηελ βία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζχκαηνο. Μεξηθέο γπλαίθεο κάιηζηα, αλάινγα κε 

ην βαζκφ, ηε δηάξθεηα θαη ηε κνξθή  βίαο πνπ ππφθεηληαη δελ θαηαθέξλνπλ πνηέ λα 

μεπεξάζνπλ ηηο επηπηψζεηο απηέο. 

τη ςωματικό υγεύα 

 

Οη ηξαπκαηηζκνί ζηηο γπλαίθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπληξνθηθή βία είλαη 

ζπρλά δξηκχηαηνη. Οη Berios θαη Grady (1991) αλαθέξνπλ φηη ην 13% ησλ γπλαηθψλ 

πνπ εηζέξρνληαη ζηα λνζνθνκεία γηα πείζαιςε κεηά απφ μπινδαξκφ ρξεηάδνληαη 

ζεκαληηθή ηαηξηθή θξνληίδα θαη φηη ην 40% έρνπλ, μαλά απνηαζεί γηα ηαηξηθή 

θξνληίδα κε ίδηα ή παξφκνηα ηξαχκαηα. πσο αλαθέξνπλ νη Mullerman et al., (1996), 

ηα πην θνηλά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ δέρνληαη ηξαπκαηηζκνχο νη γπλάηθεο ζην ζπίηη 

είλαη ην πξφζσπν, ν ιαηκφο, ν πάλσ ζσκαηηθφο θνξκφο, ην ζηήζνο θαη ε θνηιηαθή 

ρψξα. 

Οη πην άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε ζσκαηηθή πγεία είλαη νη ηξαπκαηηζκνί φπσο ν νμχο 

θαη ρξφληνο πφλνο, θνςίκαηα, θαςίκαηα, κειαλψκαηα, δηαζηξέκκαηα, δηαζείζεηο, 

ζπαζκέλα θφθθαια θαη δφληηα, κπτθνί θαη ζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί, βιάβεο ζηα κάηηα 

θαη ζηα απηηά (Grisso et al., 1991, Mullerman et al., 1996, Varvaro & Lasko, 1993). 

Παξάιιεια, κε ηηο άκεζεο ζσκαηηθέο θαθψζεηο, ππάξρνπλ θαη ρξφληεο ζπλέπεηεο ζην 

λεπξνινγηθφ, ην κπηθφ, ην νπξνπνηεηηθφ, ην θαξδηαγγεηαθφ, ην γαζηξεληεξηθφ θαη 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα φπσο θνιπηθέο εθθελψζεηο, δπζπεςία, δηάξξνηα ή 



 

 

δπζθνηιηφηεηα, ζηνκαρηθά έιθε, ζπαζηηθή θνιίηηδα, πνπ θαίλνληαη λα ζπλδένληαη κε 

κεγάιν βαζκφ κε ην ρξφλην άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα ζχκαηα σο απνηέιεζκα βίαο 

(Cascardi et al., 1992, Coker et al., 2000, McCauley et al., 1996, Plichta & Falik, 

2001). 

τη ςεξουαλικό υγεύα 
 

εκαληηθέο είλαη νη επηηπψζεηο πνπ έρεη ε ζπληξνθηθή βία ζηε ζεμνπαιηθή 

πγεία ηνπ ζχκαηνο κε ζπκπηψκαηα φπσο ν αθαζφξηζηνο πφλνο ζηε ιεθάλε, ζηα 

γελλεηηθά φξγαλα θαη ζην ζηήζνο, ηα ζνβαξά εκκελνξξνηαθά πξνβιήκαηα, νη 

κνιχλζεηο ζην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ν θνιπηθφο ή θσιηθφο πφλνο, ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα φπσο HIV/AIDS θαη νη πζηεξνθηνκέο (Coker et al., 2000, 

McFarlane et al., 1996, Plichta & Falik, 2001). 

Σα ηξαχκαηα κηαο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη θαη 

γπλαηθνινγηθά: ζρίζηκν ηνπ θφιπνπ, εγθπκνζχλε, πξφσξεο γέλλεο ή απνβνιέο, 

κνιχλζεηο απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, αηκνξξνΎδεο, αθξάηεηα νχξσλ 

θαη ζηείξσζε (Russel, 1990). 

Ώλάκεζα ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο  εληάζζεηαη θαη ε 

αλάπηπμε αξληεηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο εθ κέξνπο ησλ ζπκάησλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ πεξαηηέξσ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλα ζπλδεζεί κε ηε ζπληξνθηθή βία είλαη ε 

αλάκεημε ζε δηαθηλδπλεπκέλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο (ζεμ ρσξίο πξνθπιάμεηο, 

κεησκέλε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, πξψηκε έλαξμε ζεμνπαιηθψλ επαθψλ, επηινγή κε 

πγηψλ θαη πνιιαπιψλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ), ε ρξήζε ή θαηάρξεζε βιαβεξψλ 

νπζηψλ (ηζηγαξφ, λαξθσηηθά, αιθνφι), ε νδήγεζε έπεηηα απφ θαηαλάισζε αιθνφι, νη 



 

 

αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (δίαηηα, εκεηνχο, θαηάρξεζε δηαηηεηηθισλ 

ραπηψλ) θαη ε θαηάρξεζε ππεξεζηψλ πγείαο (Roberts,1984). 

την ψυχικό υγεύα 
 

Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο πεξηιακβάλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο θαζψο νη γπλαίθεο δνπλ κε έλα δηαξθή θφβν. Βίλαη βέβαηεο γηα ηελ 

θαθνπνίεζε αιιά δελ γλσξίδνπλ ην πφηε ζα ζπκβεί ή πνηεο πξάμεηο ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηθαηνινγία γη‘ απηφ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα βξίζθνληαη ζε 

κία ζπλερή επηθπιαθή γηα φηη ιέλε ή θάλνπλ γλσξίδνληαο πσο θάζε ηνπο ελέξγεηα 

κπνξεί λα εθιεθζεί ιαλζαζκέλα απφ ην ζχδπγν ηνπο (Υαηδεθσηίνπ,2005). 

Σν ππεξβνιηθφ άγρνο επεξεάδεη ηα ζχκαηα ζε πνιιά επίπεδα φπσο ζην 

ζσκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, αληηιεπηηθφ, ζπκπεξηθνξηθφ θαη ραξαθηεξηνινγίθν. 

Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήζνο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ρξήζε νπζηψλ θαη απηφ-θαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά (Dutton,1995, Van der Kolt et al., 1996). 

Δ απνκφλσζε, ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ επαθψλ, κε ηνπο θίινπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα, δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξν άγρνο. Πνιχ ζπρλά ε απνκφλσζε 

επηβάιιεηαη απφ ην ζχληξνθν πεξηνξίδνληαο ηελ γπλαίθα κε ηελ ρξήζε βίαο, απεηιψλ 

θαη ζηεξψληαο ηεο ηελ πξφζβαζε ζε βνήζεηα ή αθφκα θαη ηαηξηθή θξνληίδα. Πνιιέο 

θνξέο βέβαηα επηβάιεη ε ίδηα ε γπλαίθα ηελ απνκφλσζε ζηνλ εαπηφ ηεο, εμαηηίαο ηεο 

ληξνπήο γηα απηφ πνπ ηεο ζπκβαίλεη αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο ηεο λα ην απνθαιχςεη 

(Υαηδεθσηίνπ, 2005). 

Δ βία θαη ε δηαξθήο θξηηηθή νδεγνχλ ζε απψιεηα ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. Ώλ κηα γπλαίθα αθνχεη ζπλέρεηα φηη είλαη αλάμηα θαη άρξεζηε 

κπνξεί λα ην πηζηέςεη θαη λα αξρίζεη θαη λα αξρίζεη λα θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηεο γηα 



 

 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Μαθξνπξφζεζκα αξρίδεη λα πηζηεχεη φηη είλαη 

ηειείσο αλίθαλε γηα νπνηαδήπνηε αληίδξαζε θαη έηζη ζπλεζίδεη ζε κία θαηάζηαζε 

παζεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη έλα αίζζεκα πιήξνπο αδπλακίαο. Βπίζεο, κηα 

θαθνπνηεκέλε γπλαίθα κπνξεί λα αηζζάλεηαη έλνρε θαη λα ζεσξεί πσο ε δηθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά είλαη ππεχζπλε γηα απηφ πνπ ηεο ζπκβαίλεη. Ώπηφ είλαη κία απφ ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη ζηαζεξφηεηα ηεο γπλαίθαο ε άδηθε 

επζχλε πνπ ζπρλά ηεο απνδίδεηαη γηα έλαλ απνηπρεκέλν γάκν (Υαηδεθσηίνπ,2005). 

Σα καθξνπξφζεζκα ζπκπηψκαηα είλαη ζεκάδηα θαη αιιαγέο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζρέζεηο, ηελ θνηλσληθή δσή, ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη/ή ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. 

Σα ςπρνινγηθά ηξαχκαηα ηνπ ζχκαηνο θαθνπνίεζεο εθδειψλνληαη σο ζπκπηψκαηα 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ δηαγλσζηηθή θαηεγνξία «Αηαηαξαρή 

Μεηά-ηξαπκαηηθνχ ηξεο» πνπ ζπλαληάκε ζην D.S.M III (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) θαη θαιείηαη «χλδξνκν Καθνπνηεκέλεο Γπλαίθαο» 

(παλνχ, 2005). 

Μεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο (PTSD) είλαη κηα ηαηξηθή δηάγλσζε πνπ αθνξά 

καθξνπξφζεζκα ζπκπηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επαλαιακβαλφκελα ζπκβάληα 

πνπ πεξηέρνπλ απεηιέο ζαλάηνπ, ζνβαξνχο ζσκαηηθνχο ηξαπκαηηζκνχο ή απεηιέο γηα 

ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Βπαλαιακβαλφκελεο επηζέζεηο, θπζηθή 

εγγχηεηα κε ηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα (=επηηηζέκελνο, ζχηεο) θαη ε αληίιεςε φηη ηα 

πξάγκαηα είλαη εθηφο ειέγρνπ θαη πξφβιεςεο απφ ην, ζχκα, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

εθδήισζεο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

τα παιδιϊ 
 



 

 

πλέπεηεο ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ θαη γηα ηα παηδηά ησλ 

ζπκάησλ, ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα ππνζηνχλ ηξαχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

πεξηζηαηηθψλ ζπληξνθηθήο βίαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπο. Τπάξρνπλ εθηηκήζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην 50%  ησλ πεξηπηψζεσλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

ζπλνδεχνληαη απφ παξάιιειε βία πξνο ηελ κεηέξα ησλ παηδηψλ (McKibben et al., 

1989) αιιά αθφκε θη φηαλ ηα παηδηά δελ είλαη ηα άκεζα ζχκαηα, είλαη πηζαλφλ λα 

ππνθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ καξηπξία ηεο βίαο κεηαμχ ησλ γνληψλ ηνπο. Ώπηφ έρεη 

ηεθκεξησζεί κέζα απφ αξθεηέο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε καξηπξία ή ε πξνζσπηθή 

εκπεηξία ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζπλδέεηαη κε ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Diaz-Olavarrieta et al., 2001; 

Jewkes et al., 2002; Martin et al., 2002; Oriel & Fleming,1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΨΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΙΑ ΣΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 
 

Σν νηθνινγηθφ κνληέιν αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε 

(Garbarino & Crouter, 1978) θαη ζηαδηαθά ζηε λεαληθή βία (Tolan & Guerra, 1994) 

ελψ πξφζθαηα νη εξεπλεηέο ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπληξνθηθήο 

βίαο (Chaulk & King, 1998, Heise, 1998) θαη ηεο θαθνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

(Schiamberg & Gans, 1999). 

Σν πεξηζζφηεξν απνδεθηφ κνληέιν εξκελείαο ηεο βίαο απφ ην 1980 θαη κεηά 

είλαη ην νηθνινγηθφ ζχκθσλα κε ην νπνίν ηέζζεξηο νκάδεο παξαγφλησλ 

αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά. Οη ηέζζεξηο νκάδεο παξαγφλησλ είλαη: 

• Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηνπ δξάζηε ή ηνπ ζχκαηνο) 

• Δ νηθνγέλεηα ή ην κηθξνζχζηεκα 

• Σν εμσζχζηεκα ή ε δηεπξεκέλε νηθνγέλεηα 

• Σν καθξνζχζηεκα ή ε θνηλσλία 

(Garbarino & Crouter, 1978) 

ζνλ αθνξά ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Carlson (1984) απηά 

είλαη: 

• Δ ειηθία (έθεβνη γνλείο) 

• Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (αλχπαληξνη γνλείο) 

• Βθπαίδεπζε 

• Βηζφδεκα 



 

 

• Αηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο 

• Υξήζε νπζηψλ 

• Εζηνξηθφ βίαο 

• Υακειή απηνεθηίκεζε 

Οηθνγέλεηα ή κηθξνζύζηεκα 

ηνλ παξάγνληα απηφ ππάγνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ζπληξφθσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο νη νπνίεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ππνδνρή ή 

άζθεζε βίαο (Gelles, 1983). 

 

Σν εμσζύζηεκα ή ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηεο 

γεηηνληάο θαη νη πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

π.ρ απνπζία θνηλσληθψλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα φπσο θηψρεηα θαη αλεξγία (Heise, 1998). 

Σν κηθξνζύζηεκα ή ε θνηλσλία 

ηνλ ηέηαξην θαη ηειεπηαίν παξάγνληα έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαθνπνίεζε, νη 

ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ θαη ε 

θπξηαξρία ηνπ άληξα ζηελ γπλαίθα δειαδή ε ζεψξεζε ηεο σο ππνδεέζηεξε. Βπίζεο, 

ζηηο θχξηαξρεο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ επξέσο ζηελ θνηλσλία θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληξνθηθήο βίαο πεξηιακβάλνληαη νη λφκνη, νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη νη πνιηηηζκηθέο λφξκεο (Heise, 1998). 

 



 

 

 

Οι Ατομικϋσ Προςεγγύςεισ 
 

ζνλ αθνξά ηηο αηνκηθέο ζεσξίεο, θάπνηεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμέιημε θαη ηα 

γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν ζηε βία θαη άιιεο εζηηάδνπλ ζηε 

δνκή ηνπ εγθεθάινπ, ζε ρεκηθέο αληζνξξνπίεο θαη ζε νξκνληθνχο παξάγνληεο φπσο ε 

ηεζηνζηεξφλε. Άιιε εξκελεία πνπ έρεη δνζεί είλαη απηή πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

ςπρνπαζνινγία ηνπ δξάζηε, ν νπνίνο είλαη αδχλακνο, κε παζνινγηθή δήιεηα, ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη αλαζθάιεηα. Ώπηέο νη ζεσξίεο, έρνπλ δερζεί έληνλε θξηηηθή, 

θαζψο θαίλεηαη λα κελ είλαη πιήξεηο θαη δελ πξνζθέξνπλ πνιιά ζηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο (Υαηδεθσηίνπ, 2005). 

 

 Οι Χυχαναλυτικϋσ ό Χυχολογικϋσ Προςεγγύςεισ 
 

ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Freud, δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ν άλζξσπνο 

δηαζέηεη κία ηδηαίηεξε επηζεηηθή νξκή, ηελ «νξκή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο θαηαζηξνθήο», 

αληίζεηε απφ απηή ηνπ «έξσηα». Δ «νξκή ηνπ ζαλάηνπ» θαηεπζχλεη ηνλ άλζξσπν 

ζηνλ ζάλαην ηεο δσληαλήο χπαξμεο. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ε επηζεηηθφηεηα 

είλαη κία αλεμάξηεηε νξκή ηνπ αηφκνπ, ε νπνία αλαινγηθά κε ηηο άιιεο νξκέο, ηνπ 

«έξσηα» θαη ηνπ «Βγψ», εμσηεξηθεχεηαη ελαληίνλ άιισλ αηφκσλ ή αληηθεηκέλσλ 

αιιά θαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (Γάραξεο, 2003). 

Μία άιιε ζεσξία, ζπγγελήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud, είλαη ε ζεσξία ηνπ 

πεπξσκέλνπ, ηνπ ςπραλαιπηή L. Szondi. χκθσλα κε απηήλ, ππάξρνπλ ζηνλ 

άλζξσπν δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο, απηή πνπ ηνλ σζεί λα θνλεχεη, βξηζθφκελνο ζε 

παξνμπζκηθή θαηάζηαζε θη εθείλε πνπ ηνλ σζεί λα επηβάιιεη ην λφκν θαηά ηνπ 

θφλνπ. Ο Szondi αλαθέξεη φηη ζηνλ άλζξσπν ζπλππάξρνπλ ην θαθφ θαη ην θαιφ, ηα 



 

 

νπνία αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη θαη απφ 

εμσγελείο, θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο (Γάραξεο, 2003). 

Δ κηκεηηθή κάζεζε ηνπ Bandura δελ πεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο ελίζρπζεο. ηε 

ζεσξία απηή ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ελφο πξνηχπνπ θαη ηε κίκεζε ηεο ίδηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δ κίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο πξνηχπνπ ζπλήζσο γίλεηαη αζπλείδεηα (Γαηζάο, 2006). Άιινη 

εξεπλεηέο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ απνδίδνπλ ηελ αλδξηθή βία ζε 

πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχκαηνο, µηα θιαζηθή 

πεξίπησζε ελνρνπνίεζεο ηνπ ζχκαηνο. Γεληθά, θαη απηή ε ζεσξία απνδνθηκάζηεθε 

απφ ηνλ επξχ επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ρψξν (Υαηδεθσηίνπ,2005). 

 

Οι Κοινωνικϋσ-Δομικϋσ Προςεγγύςεισ 
 

Μία άιιε ζεσξία είλαη απηή ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ε νπνία ελψ 

επηθεληξψλεηαη αηνκηθά ζηνπο δξάζηεο, εηζάγεη έλα θνηλσληθφ ζηνηρείν 

πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηελ βία σο επίθηεηε ζπκπεξηθνξά. Ώπηφ ην θαηλφκελν 

αλαθέξεηαη σο «δηαγελεηηθή κεηαβίβαζε βίαο». Ώπηφ πνπ ζηνρεχεη λα δείμεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, είλαη φηη φζνη γίλνληαη κάξηπξεο βίαο αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

ηνπο ή βίσζαλ νη ίδηνη ηε βία σο παηδηά, θαηαθεχγνπλ ζηε βία σο ελήιηθεο (Strauss et 

al., 1980). Δ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ πεηξάκαηα, αιιά θαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αλζξσπνινγηθψλ εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη ε 

άπνςε γηα ηε θπζηθή επηζεηηθή ηάζε ησλ αλζξψπσλ αλαηξέπεηαη, αθνχ βξέζεθαλ 

πνιηηηζκνί ρσξίο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο νη Γξνηιαλδνί Βζθηκψνη θαη νη 

Arapesch, θαη κάιηζηα ζηηο γιψζζεο ηνπο απνπζηάδνπλ νη πβξηζηηθέο ιέμεηο 

(Παπαδφπνπινο, 1992). 



 

 

Οι Υεμινιςτικϋσ Προςεγγύςεισ 
 

Οη θεκηληζηηθέο εξκελείεο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο είλαη θαζαξά πνιηηηθήο 

θχζεο. ηνλ ππξήλα ησλ θεκηληζηηθψλ εξκελεηψλ βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε βία είλαη 

µηα αληαλάθιαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δελ είλαη ηζφηηκεο απφ άπνςε εμνπζίαο: ε 

ελδννηθνγελεηαθή βία αληαλαθιά ηελ άληζε δχλακε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δ αλδξηθή βία ή απεηιή ζεσξείηαη 

σο µέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ 

αλδξψλ θαη ηεο ππνηαγήο ησλ γπλαηθψλ. Οη θεκηληζηηθέο αλαιχζεηο έρνπλ ζπκβάιεη 

πνιχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο εμεηάδνληαο ηελ απφ ηε ζθνπηά ηεο 

εμνπζίαο ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, θαη ηεο γεληθφηεξεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

θνηλσλία. Σν θχξην κήλπκα ηνπ θεκηληζηηθνχ κνληέινπ είλαη φηη ε βία ζα ζπλερίζεη 

φζν αξλνχληαη ζηηο γπλαίθεο ηελ ηζφηεηα δηθαησκάησλ κε ηνπο άλδξεο (Υαηδεθσηίνπ, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η ΘΕΜΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 
 

 

 

Νομικό Πλαύςιο ςτον Διεθνό Φώρο 
 

Σν θαηλφκελν ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ απαζρνιήζε έληνλα ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ν Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ, ην 

πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, ε Βπξσπαηθή Έλσζε, φπσο θαη νη δεκφζηνη, ηδησηηθνί 

θνξείο, ελέηεηλαλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο 

φπνπ κέρξη εθείλν ην ζεκείν, νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο, ζεσξνχζαλ ηελ 

θαθνπνίεζε ηεο γπλαίθαο, ζαλ ηδησηηθφ ζέκα κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη φρη σο έλα 

θπξίαξρν πξφβιεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ απαηηεί ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε. 

Δ λνκνζεζία απνηειεί ηνλ δείθηε ηνπ βαζκνχ ζπλαίζζεζεο ηεο θξαηηθήο 

επζχλεο θαη ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία λνκηθψλ 

κεραληζκψλ γηα πξνζηαζία θαη άκπλα ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο είλαη ζχκαηα απηήο ηεο 

βίαο. Παξφιν πνπ ηφζν ν πνηληθφο φζν θαη ν αζηηθφο λφκνο, αλαθέξνληαη ζηηο κνξθέο 

βίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη, ζηηο πξάμεηο πνπ απνηεινχλ βία θαη ζηα ηπρφλ κέηξα 

πξνζηαζίαο, ππάξρεη έλα ηεξάζηην ράζκα κεηαμχ γξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Χζηφζν, ε λνκνζεζία απφ κφλε ηεο δελ δηαζέηεη δείθηε γηα ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, γηα ηελ δνκή ησλ ζρεηηθψλ 

κεραληζκψλ ή γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εθ κέξνπο ησλ 

γπλαηθψλ («Πξνο έλα θνηλφ Βπξσπατθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ζηνλ αγψλα 

ελαληίνλ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ»). 



 

 

Οη δηεζλείο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζέζπηζε λόκσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο είλαη νη εμήο (ηζηνξηθή αλαδξνκή): 

• Η πξώηε πλζήθε γηα ηελ απνβνιή όισλ ησλ κνξθώλ δηάθξηζεο 

ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ έγηλε ην 1979, από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ, φπνπ ζπλρά πεξηγξάθεηαη σο δηεζλήο ινγαξηαζκφο 

ησλ δηθαησκάησλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ θαζνξίδεη πνηα ζπκπεξηθνξά 

ζπληζηά δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη νξγαλψλεη κία εκεξήζηα 

δηάηαμε γηα ηελ εζληθή δξάζε νχησο ψζηε λα πάςεη λα πθίζηαηαη απηή ε 

δηάθξηζε. Έσο ηνλ Μαίν ηνπ 2004 ηελ πλζήθε είραλ επηθπξψζεη, 177 

θξάηε κέιε (cedau.org.gr). 

• Σνλ επηέκβξην ηνπ 1992, ε Βπηηξνπή Δλσκέλσλ Βζλψλ δεκηνχξγεζε 

κία εηδηθή νκάδα εξγαζίαο θαη ηεο έδσζε εμνπζηνδφηεζε λα ζπληάμεη 

κία δήισζε ζρεδίσλ ζρεηηθά κε ηε βία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο. Σνλ 

επφκελν ρξφλν, ε Βπηηξνπή Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζην ςήθηζκα 1993/46 3
εο Μαξηίνπ θαηαδίθαζε φιεο ηηο 

κνξθέο βίαο θαη ηηο παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ πνπ θαηεπζχλνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ελάληηα ζηηο γπλαίθεο. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

πνιιά ήηαλ ηα θξάηε πνπ έιαβαλ ζεκαληηθφηεξα κέηξα πξνο ηε 

βειηίσζε ησλ λφκσλ ζρεηηθά κε ηε βία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο. ηελ 

Ώπζηξαιία π.ρ θαζηεξψζεθε θαζηεξψζεθε Βζληθή Βπηηξνπή γηα ηε βία 

θαηά ησλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί θάπνηα πνιηηηθή, λα 

επηβιεζεί λνκνζεζία, λα πξαγκαηνπνηεζεί θνηλνηηθή εθπαίδεπζε γηα ηε 

βία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο, φπσο επίζεο θαη ν Καλαδάο ελίζρπζε ην 

λνκηθφ ηνπ πιαίζην γηα λα παξέρεη θηινμελία ζηηο θαθνπνηεκέλεο 



 

 

γπλαίθεο θ.α. (Law and legal issues ζην human rights, questions and 

answers.gr). 

• Η Γηάζθεςε θνξπθήο ηεο Βηέλλεο ην 1993, γηα λα αλαγλσξηζζνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ σο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, επεηδή κέρξη ηφηε 

επηθξαηνχζε επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αθνξά κφλν ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην Κξάηνο ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ δεκφζην ρψξν, ζπλεπψο δελ 

αλαγλσξίδνληαλ νη παξαβηάζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν (Law and 

legal issues ζην human rights, questions and answers.gr). 

• Η 4
ε Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο γπλαίθεο ζην Πεθίλν ην 1995, 

θαηά ηελ νπνί επηβεβαηψζεθε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πξέπεη λα 

ραίξνπλ πιήξσο θαη ηζφηηκα φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ηνπο θαη απηφ λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ 

Κπβεξλήζεσλ θαη ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ («4ε Παγθφζκηα Αηάζθεςε 

Γπλαηθψλ, Κίλα, επηέκβξηνο 1995: Πιαηθφξκα Αξάζεο ηνπ Πεθίλνπ»). 

• Η Δπξσπατθή θνηλόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δπξσπαηθή 

Δπηηξνπή,      

πεξηιακβάλεη ην ζέκα ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ ζε έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα 

ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Βπξσπαηθήο Έλσζεο. ηφρνη ηεο είλαη 

λα ζπληνλίδεη ηα θξάηε-κέιε, λα ππνζηεξίδεη ηεο Μ.Κ.Ο (Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ, 

λα πεξηνξηζζνχλ νη επηπηψζεηο άζθεζεο βίαο ελάληηα ζηηο γπλαίθεο θ.α. 

(«4ε Παγθφζκηα Αηάζθεςε Γπλαηθψλ, Κίλα, επηέκβξηνο 1995: 

Πιαηθφξκα Αξάζεο ηνπ Πεθίλνπ»). 



 

 

• Σν 1997, ην Βπξσπατθφ Γπλαηθείν Λφκπη, ίδξπζε ην Βπξσπατθφ 

Κέληξν Πνιηηηθήο θαη Αξάζεο γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ, ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην  ζπληνληζκφ ηεο 

εζληθήο θαη δηεζλνχο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαθνπνίεζεο (Law 

and legal issues ζην human rights, questions and answers.gr). 

• Οη δηαζθέςεηο ησλ δηεζλώλ εκπεηξνγλσκόλσλ ζηελ Κνινλία 

θαη ηε Βηέλλε, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999, πξφηεηλαλ έλα ζχλνιν 

62 πξνηχπσλ θαη ζπζηάζεσλ γηα ην πψο ζα θαηαπνιεκεζεί ε 

θαθνπνίεζε γπλαηθψλ απφ ηνπο άληξεο. Μηα 3
ε  δηάζθεςε κε 

ζέκα ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ  πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ππφ ηελ επνπηεία  ηεο θηιαλδηθήο πξνεδξίαο. Δ 

εθζηξαηεία νινθιεξψζεθε κε δηάζθεςε πνπ δηνξγαλψζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ πνξηνγαιηθή πξνεδξία, ηνλ Μάην ηνπ 2000. 

ιεο απηέο νη παξαγσγηθέο δηαζθέςεηο επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή 

ηεο Βπξσπαηθήο Έλσζεο ζην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο ησλ 

γπλαηθψλ(Law and legal issues ζην human rights, questions and 

answers.gr). 

 Έηζη απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξσηνβνπιηψλ ήηαλ ε ζέζπηζε λφκσλ πνπ ζα 

πξνζηαηέπνπλ ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα. ρεηηθά ινηπφλ κε ηελ δηεζλή λνκηθή 

πξαθηηθή κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

 

 

 



 

 

• Η Απζηξηαθή λνκνζεζία, ζεσξεία γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία 

κνληέιν θαιήο πξαθηηθήο. Θεζπίζηεθε ην 1994 θαη εμνπζηνδνηεί ηελ 

Ώζηπλνκία λα απνκαθξχλεη ηνλ δξάζηε ησλ βίαησλ πξάμεσλ απφ ηελ 

θαηνηθία ηνπ γηα έλα δηάζηεκα ησλ 7 εκεξψλ. Σν ηνπηθφ δηθαζηήξην 

κπνξεί λα ρνξεγήζεη κία πξνζσξηλή δηθαζηηθή εληνιή άκεζεο 

εθαξκνγήο θαη δηάξθεηα 3 εηψλ, εάλ ην ζχκα επηζπκεί λα παξαηείλεη ηελ 

πεξίνδν απνκάθξπλζεο. Μέζα απφ απηφ ηνλ ηχπν λνκνζεζίαο, φπνπ ν 

δξάζηεο απνκαθξχλεηαη, επηηξέπεη ηελ αλαζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο 

απφδεημεο θαη εμαζθαιίδεη ζηελ γπλαίθα ηε ζπλερή ζηήξημε κε ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο πεξίπησζήο ηεο ζην ‗ρέδην παξέκβαζεο ζε ζέκαηα 

Οηθνγελεηαθήο βίαο‘ ηεο Ώζηπλνκίαο. κσο, πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο 

αιιαγέο απαιιάζζνπλ ηηο γπλαίθεο – ζχκαηα βίαο απφ ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη γηα ηηο γπλαίθεο νη 

πηζαλφηεηεο ρξήζεο δηθαζηηθψλ κέηξσλ («Πξνο έλα θνηλφ Βπξσπατθφ 

πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ»). 

• Ο Ιηαιηθόο Πνηληθόο Κώδηθαο θαη ην άξζξν 572, ζρεηηθά κε ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηο έλα ζχλνιν βίαησλ, ζσκαηηθψλ, θαη ςπρνινγηθψλ 

ελεξγεηψλ, πξνβιέπεη αλαγθαία ηελ χπαξμε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ελαληίνλ ηνπ δξάζηε,  ηα νπνία πξέπεη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ 

επαλεηιεκκέλε δηάπξαμε βίαο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε 

(ΐιάρνπ, 2003). 

• ηελ Φηιαλδία, ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ άληξα – 

δξάζηε θαθνπνίεζεο απφ ην ζπίηη, ελψ ζηε νπεδία, ε εθδήισζε βίαο 



 

 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ζεσξείηαη αμηφπνηλε πξάμε («Βπξσπατθή 

Βθζηξαηεία θαηά ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ‗πάδνληαο ηε ζησπή‘»). 

•  ηελ Οιιαλδία, έπεηηα απφ πηέζεηο ηεο ‗Κνηλφηεηα γηα αλεμάξηεηε 

Κνηλσληθή Καηάζηαζε‘, ζηελ λνκνζεζία ζπκπεξηιήθζεθαλ πξφζζεηα 

θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο, γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο, ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία ζην πιαίζην 

ηεο ζρέζεο ηνπο θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

αλεμάξηεηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο κε πιήξε δηθαηψκαηα («Πξνο έλα 

θνηλφ Βπξσπατθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ζηνλ αγψλα ελαληίνλ 

ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ»). 

• ην Βεξνιίλν, ην Πξφγξακκα Παξέκβαζεο ελαληίνλ ηεο νηθνγελεηαθήο 

βίαο, ζπλέζηεζε κία ιίζηα ειέγρνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο Ώζηπλνκίαο 

ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ αζηπλνκηθψλ ζηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη 

ζηελ ζηελή παξαθνινχζεζε αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ. Ώπηφ φκσο έρεη 

σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη ππνζέζεηο γηα ηνπο δεκφζηνπο 

θαηήγνξνπο, νη νπνίνη πηνζεηνχλ ηεο αλαθνξέο ηεο Ώζηπλνκίαο, ρσξίο 

λα απαηηνχλ ηελ θαηάζεζε κελχζεσλ εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ-

ζπκάησλ(«Πξνο έλα θνηλφ Βπξσπατθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ 

ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ»). 

 Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ηνλ ζπδπγηθφ βηαζκφ ζπγθεθξηκέλα, φηη 

γχξσ ζην 1900, δησθφηαλ ζε 43 θξάηε, ελψ ην 1/3  ησλ θξαηψλ ζηηο Δ.Π.Ώ 

θαηήξγεζαλ ηελ εμαίξεζε ηνπ ζπδπγηθνχ βηαζκνχ. πσο επίζεο ηνλ θαηήξγεζαλ ζην 

Εζξαήι, ζηνλ Καλαδά, ζηε θσηία, ζηε Νέα Γειαλδία, ηκήκα ηεο Ώπζηξαιίαο θαη πην 

πξφζθαηα ζηελ Μεγάιε ΐξεηαλία. Άιια θαη ζε πνιιά θξάηε ηα αλψηαηα δηθαζηήξηα 

θαηαδίθαζαλ ηελ εμαίξεζε ηνπ ζπδπγηθνχ βηαζκνχ σο αληηζπληαγκαηηθή απνζηέξεζε 



 

 

ησλ δηθαησκάησλ γηα ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Ώλ ν βηαζκφο γηα κία άγακε γπλαίθα 

ζπληζηά έγθιεκα, ηφηε ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ζπληζηά έγθιεκα θαη γηα κία έγγακε  

γπλαίθα (Allison, Wrightsman, 1993). 

Βλ θαηαθιείδη, ζήκεξα νη ρψξεο κέιε ηεο Βπξσπαηθήο Έλσζεο δηαζέηνπλ 

λνκνζεζία θαη δηαδνρηθνχο λφκνπο,  γηα ηελ βία ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίνη 

ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά θαη βειηηψλνπλ ζπλερψο ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. ιεο 

απηέο νη ρψξεο, ηηκσξνχλ ηε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή βία, είηε σο 

απηνηειέο πνηληθφ δίθαην είηε σο επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ 

πνπ πξνβιέπνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ ηνπο δηθαίνπ, αιιά αθφκα έρνπλ 

πνηληθνπνηήζεη ηνλ ζπδπγηθφ βηαζκφ. Πνιιέο λνκνζεζίεο φπσο εθείλεο ηεο Γεξκαλίαο, 

Ώπζηξίαο, Εζπαλίαο, Κχπξνπ, Εξιαλδίαο, ΐειγίνπ θ.α αλαγλσξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαη ππνρξέσζε ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ λα δηαηάζζνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

δξάζηε απφ ηελ νηθνγελεηαθή ζηέγε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζχκαηνο, θαζψο θαη άιια 

πεξηνξηζηηθά κέηξα φπσο, απαγφξεπζε επηθνηλσλίαο κε ην ζχκα, απαγφξεπζε 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζχκαηνο εληφο ζπγθεθξηκέλεο αθηίλαο, απαγφξεπζε πξνζέγγηζεο 

ησλ ζρνιείσλ ησλ παηδηψλ θ.η.ι.. Σέινο, θάπνηνη λνκνζέηεο κε βάζε ηε χζηαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, έρνπλ πξνβιέςεη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ ζχκαηνο λα ζηξαθεί θαηά ηνπ θξάηνπο αμηψλνληαο απφ απηφ  απνδεκίσζε, φηαλ ν 

δξάζηεο είλαη άγλσζηνο ή αθεξέγγπνο (ΤΠ.Β.Α.Α.Ώ., 2005). 

 

 

Ννκηθό Πιαίζην ζηελ Διιάδα 

 

Γηα ηελ Βιιεληθή Ννκνζεζία, κέρξη ην 1983, νξηδφηαλ ν άληξαο γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη αλέζεηε ζηηο γπλαίθεο ηηο νηθηαθέο ππνρξεψζεηο. Ίζρπε 



 

 

δειαδή γεληθφηεξα, ν άληξαο ζηελ παξαγσγή θαη ε γπλαίθα ζηελ αλαπαξαγσγή. Σα 

ηειεπηαία φκσο 50 ρξφληα, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο φζνλα αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ηεο ξφιν 

άιιαμε. ξνη φπσο, ηζφηεηα, δηθαηψκαηα γπλαηθψλ, ίζεο επθαηξίεο, ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηθή δσή, ίζε κεηαρείξηζε θ.α. απνηεινχλ πιένλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζεκεία 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο Βζληθήο θαη Βιιεληθήο Ννκνζεζίαο. Ο λφκνο πνπ 

νπζηαζηηθά άιιαμε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπδχγσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, είλαη 1329 ΦΔΚ 25-18.02.1983, θαηά ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη ε ειεπζεξία επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ έγγακσλ, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζπδχγνπ. Μέζα απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν λφκν, πξνζηαηεχεηαη ε κεηξφηεηα, απαγνξεχνπλ ηελ λπρηεξηλή εξγαζία 

ζηελ γπλαίθα θαη παξέρνπλ ην δηθαίσκα ηεο νηθνγελεηαθήο άδεηαο ζηελ κεηέξα αιιά 

θαη ζηνλ παηέξα, ζε κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο αληίιεςεο πνπ ηαπηίδεη κφλν ηελ 

γπλαίθα κε ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Οη Νόκνη κέζα από ηνπο νπνίνπο ε Διιεληθή Ννκνζεζία, ξπζκίδεη θαη 

αληηκεησπίδεη ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ είλαη νη παξαθάησ: 

• Νόκνο 1419 ΦΔΚ 14.03.1984, θαηά ηνλ νπνίν νξίδεηαη σο θαθνχξγεκα 

ην έγθιεκα βηαζκνχ θαη θαζηεξψζεθε ε απηεπάγγειηε δίσμε γηα ην 

έγθιεκα ηνπ βηαζκνχ. 

• Νόκνο 3064, ΦΔΚ 248-15.10.2002, πνπ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ,  ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, 

ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη αξσγή ζηα ζχκαηα ησλ 

πξάμεσλ απηψλ. Σν άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ, πνηληθνπνηεί ηελ 

ζσκαηεκπνξία, ελψ ην άξζξν 12, παξ. 1., πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε 

Πξνεδξηθνχ Αηαηάγκαηνο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 



 

 

αξσγή πξνο ηα ζχκαηα. Ώθφκα, ηζρχεη ε ζχζηαζε ηεο Βπξσπαηθήο 

Έλσζεο απφ ηηο 27/11/91, γηα ηελ πξνζηαζία αληξψλ θαη γπλαηθψλ θαηά 

ηελ εξγαζία θαη ε λνκνινγία πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε βάξνο εξγνδνηψλ 

πνπ παξελφριεζαλ ζεμνπαιηθά ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

• Νόκνο 3488 ΦΔΚ 191-11.9.2006, πνπ πξνβιέπεη ηελ αξρή ηεοίζεο 

κεηαρείξηζεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλέιημε, ζηνπο φξνπο 

θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. 

• Νόκνο 3500 ΦΔΚ 232-24/10/2006 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο/ Γεληθέο Γηαηάμεηο: 

- Γηα ηνλ παξόληα λόκν ζεσξείηαη ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ηέιεζε 

αμηφπνηλεο πξάμεο, ζε βάξνο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 6, 7, 8, θαη 9 ηνπ παξφληνο θαη ηα άξζξα 299 θαη 311 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα. 

- Οηθνγέλεηα ή θνηλόηεηα πνπ απνηειείηαη από ζπδύγνπο ή γνλείο 

θαη ζπγγελείο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο θαη ηα εμ πηνζεζίαο ηέθλα ηνπο. ηελ νηθνγέλεηα 

πεξηιακβάλνληαη, εθφζνλ ζπλνηθνχλ, ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ θαη πξφζσπα ησλ νπνίσλ 

επίηξνπνο, δηθαζηηθφο παξαζηάηεο ή αλάδνρνο γνλέαο έρε νξηζζεί 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη θάζε αλήιηθν πξφζσπν πνπ 

ζπλνηθεί ζηελ νηθνγέλεηα. 

- Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ  εθαξκόδνληαη θαη ζηε κόληκε 

ζύληξνθν ηνπ άληξα ή ζην κόληκν ζύληξνθν ηεο γπλαίθαο θαη 



 

 

ζηα ηέθλα, θνηλά ή ελόο εμ απηώλ, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά 

ζπλνηθνχλ, σο θαη ζηνπο ηέσο ζπδχγνπο. 

- Θύκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θάζε πξόζσπν ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ ζε βάξνπο ηνπ νπνίνπ ηειείηαη αμηόπνηλε πξάμε 

θαηά ηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ παξόληνο. Θχκα είλαη θαη ην 

κέινο,  ζηελ νηθνγέλεηα  ηνπ νπνίνπ ηειέζζεθε αμηφπνηλε πξάμε, 

θαηά ηα άξζξα 299 θαη 311 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ν 

αλήιηθνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηειείηαη κία 

απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο παξνχζαο 

- Άξζξν 2: Ώπαγφξεπζε ρξήζεο βίαο. Δ άζθεζε βίαο θάζε κνξθήο 

κεημιπ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απαγνξεχεηαη. 

- Άξζξν 3: Δ ελδννηθνγελεηαθή βία σο ηεθκήξην θινληζκνχ ηνπο 

γάκνπ. 

➢ Πνηληθέο Γηαηάμεηο 

- Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνμελεί ζε άιιν κέινο απηήο 

ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

εδαθίνπ ά‘ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 308 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ή κε 

ζπλερή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί εληειψο ειαθξά θάθσζε ή βιάβε ηεο 

πγείαο ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ β‘ ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

- Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνθαιέζεη ζην ζύκα θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ ή βαξηά ζσκαηηθή 

βιάβε, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ. Ώλ 

επαθνινπζήζεη βαξηά ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε ηνπ ζχκαηνο, 



 

 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. Ώλ ν ππαίηηνο επεδίσθε ή 

γλψξηδε θαη απνδέρζεθε ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηνπ, ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε. 

- Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε ζε βάξνο εγθύνπ 

ή ζε βάξνο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν, από νπνηαδήπνηε 

αηηία, είλαη αλίθαλν λα αληηζηαζεί, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ αλήιηθνπ 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο. 

- Αλ ε πξάμε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ζπληζηά κεζνδεπκέλε 

πξόθιεζε έληνλνπ ζσκαηηθνύ πόλνπ ή ζσκαηηθήο εμάληιεζεο 

επηθίλδπλεο γηα ηελ πγείαο, ή ςπρηθνύ πόλνπ ηθαλνύ λα επηθέξεη 

ζνβαξή ςπρηθή βιάβε ηδίσο κε ηελ παξαηεηακέλε απνκόλσζε 

ηνπ ζύκαηνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. Ώλ ην ζχκα είλ αη αλήιηθνο, 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ. 

- Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη 

αληίζηνηρα θαη όηαλ ν δξάζηεο εξγάδεηαη ζε θνξέα παξνρήο 

θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε δε πξάμε ηνπ ζηξέθεηαη ζε βάξνο 

πξνζψπνπ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα απηνχ. 

- Άξζξν 7: Δλδννηθνγελεηαθή παξάλνκε βία θαη απεηιή. Σν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν εμαλαγθάδεη άιιν κέινο ρξεζηκνπνηψληαο 

βία ή απεηιή κε ζπνπδαίν θαη άκεζν θίλδπλν ζε πξάμε, παξάιεηςε ή 

αλνρή  ρσξίο ην ζχκα λα ππνρξενχηαη πξνο ηνχην ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην 

απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκαηνο ή 



 

 

θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β‘ 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην 

νπνίν πξνθαιεί ηξφκν ή αλεζπρία ζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, 

απεηιψληαο ην κε βία ή άιιε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

- Άξζξν 8: Βηαζκόο θαη θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα: Δ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 336 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  πνηνο 

κε ζσκαηηθή βία ή κε απεηιή ζπνπδαίνπ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ 

εμαλαγθάδεη άιινλ ζε ζπλνπζία ή ζε άιιε αζειγή πξάμε ή ζε αλνρή 

ηεο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 338 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: πνηνο κε θαηάρξεζε ηεο 

παξαθξνζχλεο άιινπ ή ηεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία παξεξρφκελεο 

αληθαλφηεηαο ηνπ λα αληηζηαζεί, ελεξγεί επί απηνχ ζπλνπζία ή άιιε 

αζειγή πξάμε, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

- Άξζξν 9: Δλδννηθνγελεηαθή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο 

αμηνπξέπεηαο. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνζβάιιεη ηεο 

αμηνπξέπεηα άιινπ κέινπο ηεο, κε ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθφ ιφγν ή 

έξγν πνπ αλάγεηαη ζηελ γελεηήζηα δσή ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη 2 εηψλ. Με θπιαθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέρξη 3 εηψλ 

ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ν παζψλ 

είλαη αλήιηθνο. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ  

εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη φηαλ ν δξάζηεο εξγάδεηαη ζε θνξέα 

θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε δε πξάμε ηνπ ζηξέθεηαη ζε βάξνο 

πξνζψπνπ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα απηνχ. 



 

 

- Άξζξν 10: Παξαθώιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο. πνηνο ζε 

ππφζεζε ελδννηθνγελεηαθήο απεηιεί κάξηπξα ή κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ή αζθεί βία ελαληίνλ ηνπ ή ηνλ δσξνδνθεί, κε ζθνπφ 

ηελ παξαθψιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

 

➢ Αξσγή ησλ ζπκάησλ: 

1. Σα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο δηθαηνχληαη εζηθή 

ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο αλαγθαίαο πιηθήο ζπλδξνκήο 

απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Ώιιειεγγχεο θαη απφ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

2. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο πνπ επηιακβάλνληαη, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ππνζέζεσλ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ππνρξενχληαη, εθφζνλ ην 

δεηήζεη ην ζχκα, λα ελεκεξψζνπλ απηφ θαη ηνπο 

παξαπάλσ θνξείο, ψζηε λα παξαζρεζεί ακέζσο ε 

απαξαίηεηε, θαηά πεξίπησζε, αξσγή. 

- Άξζξν 22: Δπεξγέηεκα πελίαο. ηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο, ηα νπνία δεηνχλ ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα πξνζσξηλή 

ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο, εμαηηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ, 

παξέρεηαη ην επεξγέηεκα ηεο πείλαο κε κφλε ηελ απφδεημε ηνπ 



 

 

πεξηζηαηηθνχ βίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ 194 επί 

ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Αηθνλνκίαο, αλ αδπλαηνχλ λα θαηαβάινπλ 

έζησ θαη πξνζσξηλά ηηο απαηηνχκελεο δηθαζηηθέο δαπάλεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε γπλαίθα ππνζηεί θαθνπνίεζε κπνξεί: 

1. Να ππνβάιεη κήλπζε θαηά ηνπ δξάζηε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) 

ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθφ ηκήκα, λα δεηήζεη ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαθνπνίεζεο ζην βηβιίν 

ζπκβάλησλ ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη λα δεηήζεη 

αληίγξαθν. 

2. Να δεηήζεη απφ έλαλ εηζαγγειέα ππεξεζίαο λα δψζεη 

έγγξαθε εληνιή ζην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα λα 

θαιέζνπλ ηνλ δξάζηε πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γίλνπλ 

«ζπζηάζεηο» (εάλ δελ ζέιεη λα ππνβάιεη κήλπζε ελαληίνλ 

ηνπ). 

3. Να δεηήζεη απφ ηνλ εηζαγγειέα λα δψζεη εληνιή ζηνλ 

αξκφδην ηαηξνδηθαζηή λα ππνβιεζεί ζε ηαηξνδηθαζηηθή 

εμέηαζε. Ώθνχ κεηαβεί ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή ππεξεζία θαη 

ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο κπνξεί λα δεηήζεη λα ιάβεη 

αληίγξαθν ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο εμέηαζεο. 

4. Ώλ πάεη ζε λνζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη λα θαηαγξαθεί ην 

πεξηζηαηηθφ ζην βηβιίν ζπκβάλησλ σο θαθνπνίεζε θαη λα 

θξαηήζεη αληίγξαθν. Μπνξεί αθφκα, λα δεηήζεη ηελ 

θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ, ε νπνία κπνξεί λα ηελ 

ζηεξίμεη ζε έλα πξψην επίπεδν, θαζψο θαη λα ηελ 



 

 

ελεκεξψζεη ή θαη λα ηελ παξαπέκςεη ζηνπο θαηάιιεινπο 

θνξείο. 

5. Βάλ δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζηελ ζπδπγηθή ζηέγε κπνξεί 

λα κεηαθνκίζεη πξνζσξηλά κε ηα αλήιηθα ηεο. Καιφ φκσο 

είλαη λα έρεη δεηήζεη πξνεγνπκέλσο ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

γεγνλφηνο ηεο  θαθνπνίεζεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο 

αζηπλνκίαο ή λα ζηείιεη κηα εμψδηθν δήισζε πνπ λα 

αλαθνηλψλεη ζηνλ ζχδπγν ηε κεηνίθεζε ηε δηθή ηεο ή ησλ 

παηδηψλ ηεο (Κέληξν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ). 

Ννκηθά δηθαηώκαηα ζύκαηνο: 

1. Σν δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη, λα είλαη παξψλ θαη λα 

εηζαθνπζηεί γηα νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

απφδνζεο δηθαηνζχλεο θαηά ηελ δηάξθεηα φισλ ησλ 

θξίζηκσλ ζηαδίσλ θαζψο θαη λα μέξεη πσο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

2. Έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ξφιν ηεο ζην 

ζχζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη απφ ην ζχζηεκα θαη ηη ην ζχζηεκα λα 

πεξηκέλεη απφ εθείλε. 

3. Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε κέζα απφ ην 

Πξφγξακκα Ώπνδεκίσζεο Θχκαηνο. 

4. Έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνλ εθθνβηζκφ. 

5. Έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ζχιιεςε ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ. 



 

 

6. Έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί γηα ηπρφλ αιιαγέο ζην 

Πξφγξακκα. 

7. Έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη Μελπηήξηα Ώλαθνξά ζην 

δηθαζηήξην θαη λα επηδηψμεη δηθαζηηθή απνθαηάζηαζε απφ 

ηνλ πξνζβάιισλ. 

8. ΄Βρεη ην δηθαίσκα ζηελ άκεζε θαη έγθαηξε θαηάζεζε ηεο 

ππφζεζεο. 

9. Έρεη ην δηθαίσκα ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ή γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ απφδξαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

10.  Έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη βνήζεηα ζην λα εμεγήζεη ζε 

εξγνδφηεο θαη πηζησηηθέο γηα ην ρακέλν ρξφλν θαη/ή γηα 

ζνβαξή ρξεκαηηθή απψιεηα πνπ ζπλέβε σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηνπ εγθιήκαηνο ή ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ζηελ 

ππφζεζε. 

11. Έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ παξνπζία πλεγφξνπ 

ζχκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ ησλ λνκηθψλ 

δξάζεσλ. 

Αλ ζθέθηεηαη λα πάξεη δηαδύγην: 

1. Μπνξεί λα επηδηψμεη ηελ έθδνζε ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν ζχδπγνο ηεο. 



 

 

2. Μπνξεί λα επηδηψμεη ηελ έθδνζε δηαδπγίνπ αλεμάξηεηα κε ην 

αλ επηζπκεί ν ζχδπγνο ηε. 

Δίηε έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε είηε όρη 

1. Αηθαηνχηαη λα δεηήζεη δηαηξνθή ε νπνία κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δπν ρξφληα κε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα ηα παηδηά ηεο εάλ είλαη αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ ή γηα 

εθείλε εάλ δελ κπνξεί λα εξγαζηεί. 

2. Αηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζηέγεο, δειαδή ην δηθαίσκα λα ζπλερίδεη λα 

δηακέλεη ζην ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθνγελεηαθή 

ζηέγε αθφκα θαη αλ αλήθεη ζηνλ ζχδπγν. 

3. Αηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ. Γηα ηελ 

άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ κπνξεί λα 

αζθήζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ηελ νπνία ζα 

ξπζκηζηνχλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. 

4. Βάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηνλ 

γάκν αλήθνπλ ζην ζχδπγν κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κεηά απφ 

ηξία ρξφληα δηάζηαζεο, ή κεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ ην 

1/3 ηνπιάρηζηνλ απφ απηά. 

5. Βάλ ν ζχδπγνο δελ ππαθνχζεη ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή 

απφθαζε (κε θαηαβνιή δηαηξνθήο, παξαβίαζε δηαηάμεσλ 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά θ.α.) δηαπξάηηεη πνηληθφ 

αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο (Κέληξν 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Γπλαηθψλ). 



 

 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά µ ε ηελ θαθνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ. Οη αληηιήςεηο απηέο επεξεάδνπλ ηφζν ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο φζν θαη 

ηελ θνηλή γλψµε θαη ηνπο θνξείο. χµθσλα µε ζηνηρεία ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ 

έξεπλεο ζηελ Β.Β νη γπλαίθεο, πνπ απνηεινχλ ην 52% ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη θαιχηεξα 

µνξθσµέλεο φζν πνηέ άιινηε ζην παξειζφλ θαη νινέλα πεξηζζφηεξεο µκπαίλνπλ ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο.  Ωζηφζν, ε ίζε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλψηεξεο ζέζεηο ηεο 

θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, ζηε βηνµεραλία θαη ζηελ πνιηηηθή εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

εμαίξεζε.   

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπµε ηνλ νξηζµφ πεξί αλζξσπίλσλ  

δηθαησµάησλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µ ε ην ζέµα µαο. 

Βπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζµέλα ζεµαληηθά άξζξα γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ. ηε ζπλέρεηα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηαπάηεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ ηεο γπλαίθαο (∆ηεζλήο Ώµλεζηία - Βιιεληθή 

Βπηηξνπή,1997:18-20). 

 

 

Οριςμόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Διακηρύξεισ περύ  

Κακοπούηςησ 
 

Σα  αλζξψπηλα  δηθαηψµαηα  ππνλννχλ  ζρέζε  αηφµνπ  θαη  θξάηνπο,  δειαδή  

ην  θξάηνο  ππνρξενχηαη  λα  ζέβεηαη  θαη  λα  πινπνηεί  ηα  δηθαηψµαηα  ησλ  αηφµσλ.  



 

 

Γηα  δεθαεηίεο  φµσο  ηα  θξάηε  εµπφδηδαλ  ηελ  ζεψξεζε  ηεο  βίαο  θαηά  ησλ  

γπλαηθψλ  άξα  θαη  ηεο  βίαο  ζηελ  νηθνγέλεηα  ζαλ  ζέµα  αλζξσπίλσλ  δηθαησµάησλ.   

Έηζη, θαηλφκελα  θαθνπνίεζεο  γπλαηθψλ  φπσο  ηα  ιεγφµελα  εγθιήκαηα  

ηηµήο,  νη  ππνρξεσηηθνί  γάµνη  γηα  γπλαίθεο  θαη αλήιηθα  θνξίηζηα,  ην θφςηµν  ησλ  

γελλεηηθψλ  νξγάλσλ  ησλ  θνξηηζηψλ  θαη  γπλαηθψλ,  ε  αηµνµημία,  ην  θάςηµν ησλ  

γπλαηθψλ  µεηά  ην  ζάλαην  ηνπ  άλδξα  ηνπο,  ε  ζηέξεζε  ηξνθήο  απφ  ηα  θνξίηζηα  

ζε  άιιεο  πεξηνρέο  θαη  ε ππνρξεσηηθή  θαη  µε  θπζηθή  βία  ζίηηζε  ησλ  θνξηηζηψλ,  

ε  ππνρξεσηηθή  έθηξσζε  ζειπθψλ  εµβξχσλ,  ν  βηαζµφο  ζην  γάµν,  ε ζεμνπαιηθή  

θαθνπνίεζε  ησλ  παηδηψλ,  ε  θαθνπνίεζε  ηνπ  γπλαηθείνπ  πξνζσπηθνχ  ζηα  ζπίηηα,  

θαη άιια  ηέηνηα  θαηλφµελα,  μεθεχγνπλ  απφ  θάζε  έλλνηα  θξαηηθήο  επζχλεο.   

Σα  ηέιε  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  ‘80  νη  µε  θπβεξλεηηθέο  νξγαλψζεηο  πνπ  είραλ  

ήδε  δεκηνπξγήζεη  έλα  ζεµαληηθφ  δίθηπν  άξρηζαλ  µηα  δηεζλή  θαµπάληα  πνπ  

έγξαςε  πξαγκαηηθή  ηζηνξία.  Βθαηνληάδεο  ρηιηάδεο  ππνγξαθέο  ζπγθεληξψζεθαλ  

απ‘ φιν  ηνλ θφζµν, απφ  γπλαίθεο  θάζε  θνηλσληθήο  ηάμεο  απφ  θαζεγήηξηεο  

παλεπηζηεκίνπ  µέρξη  γπλαίθεο  πνπ  ππέγξαςαλ  µε  ηα  δαθηπιηθά  ηνπο  

απνηππψκαηα,  γπλαίθεο  θάζε  θπιήο,  ζξεζθείαο  ε  πνιηηηθήο  απφρξσζεο.  

Δ  δηαθήξπμε απηή  θαηαηέζεθε  ζηνλ  Ο.Δ.Β.  ην  1993  ζηελ  παγθφζκηα  

δηάζθεςε  ηεο  ΐηέλλεο.  Δ  αίηεζε  αλαθεξφηαλ  ζηελ  νηθνπκεληθή  δηαθεξχμεη  γηα 

ηα αλζξψπηλα  δηθαηψµαηα  πνπ  µεηαμχ  άιισλ  εγγπάηαη  ην  δηθαίσµα  ζηε  δσή,  

ηελ  ειεπζεξία  θαη  ηελ  αζθάιεηα  ηνπ  αηφµνπ  θαη  ηελ  πξνζηαζία  θαηά  ησλ  

βαζαληζηεξίσλ  θαη  θάζε  απάλζξσπεο  µκεηαρείξηζεο.    

  

  Δ  αίηεζε  θαηήγγεηιε  ηε  βία  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ  µε  παξαδείγκαηα  {α}  

απφ  ηηο  ΔΠΏ,  φπνπ  ε  θαθνπνίεζε   γπλαηθψλ  απφ  άλδξεο  είλαη  ε  µκεγαιχηεξε  



 

 

αηηία  ηξαπµαηηζµνχ  ησλ  γπλαηθψλ  µ ε  πεξίπνπ  4000  ζάλαηνη  ην  ρξφλν  ζαλ  

απνηέιεζµα  μπινδαξκνχ  απφ  ηνπο  ζπληξφθνπο  ηνπο  {β}  απφ  ηελ  Ελδία  φπνπ  ηα  

θνξίηζηα  2  έσο  4  ρξνλψλ  πεζαίλνπλ  ζε  δηπιάζην  ξπζµφ  απ‘ φηη  ηα  αγφξηα  ζαλ  

απνηέιεζµα  ζπζηεµαηηθνχ  ππνζηηηζµνχ  θαη  παξαµειήζεηο  {γ}  ηα  84  

εθαηνκκχξηα  γπλαηθψλ  ζηνλ  θφζµν  πνπ  έρνπλ  ππνβιεζεί  ζε  θφςηµν  ησλ  

γελεηηθψλ  νξγάλσλ.   

Έηζη  µέζα  απφ  ηελ  θηλεηνπνίεζε  απηή  επηηεχρζεθε  ην  εμήο:     

{α}  Σν  ζέµα  ηεο  βίαο  θαηά ησλ  γπλαηθψλ,  είηε  ζηε  δεµφζηα  είηε  ζηελ  

ηδησηηθή  ζθαίξα,  αλαθεξχρζεθε  ζαλ  ζέµα  αλζξσπίλσλ  δηθαησµάησλ  {β}  νη  

θπβεξλήζεηο  θιήζεθαλ  λα  παηάμνπλ  έζηµα  πξαθηηθέο  ή  άιιεο  ζξεζθεπηηθέο  ή  

πνιηηηζµηθέο  ζπλήζεηο  πνπ  θαηαπαηνχλ  ηα  δηθαηψµαηα  ησλ  γπλαηθψλ.   

Βπίζεο  ην  1993  ε  γεληθή  ζπλέιεπζε  ηνπ  ΟΔΒ  πηνζέηεζε  ηελ  δηαθήξπμε  

ελαληίνλ  ηεο  βίαο  ησλ  γπλαηθψλ.  χµθσλα  µε  ην  άξζξν  {1}  ν  φξνο  «βία θαηά  

ησλ  γπλαηθψλ»  ζεµαίλεη  θάζε  πξάμεηο  βίαο  µε  βάζε  ην  θχιν  πνπ  έρεη  ή  µπνξεί  

λα  έρεη  ζαλ  απνηέιεζµα  ζσµαηηθή,  ζεμνπαιηθή,  ή  ςπρνινγηθή  βιάβε  ή  νδχλε  

γηα  ηε  γπλαηθά,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη  ηεο  απεηιήο  ηέηνησλ  πξάμεσλ,  ηνλ  

εμαλαγθαζµφ  ή  ηελ  απζαίξεηε  ζηέξεζε  ηεο  ειεπζεξίαο,  είηε  ζηε  δεµφζηα  είηε  

ζηελ  ηδησηηθή  δσή.   

Δ επηηξνπή ηνπ Ο.Δ.Β. γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ 

πηνζέηεζε ηελ ζχζηαζε γηα ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθψλ φπνπ δήισλε µεηαμχ άιισλ, 

φηη: «Δ βία µ ε βάζε ην θχιν πνπ αθπξψλεη ή εκπνδίδεη ηελ απφιαπζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ θαη βαζηθψλ ειεπζεξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην γεληθφ 

∆ηεζλέο ∆ίθαην ή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ησλ Ώλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ 

απνηειεί δηάθξηζε,  ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 ηεο ζπλζήθεο».   



 

 

χµθσλα  µε ην  άξζξν {2}  ηεο  δηαθεξχμεηο  αλαθέξεη  ελδεηθηηθά  έλα  

θαηάινγν  ησλ  πξάμεσλ  πνπ  θαζηζηνχλ  ηελ  βία  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ  φπσο  ε  

ζσµαηηθή  ή  ζεμνπαιηθή  βία  µέζα  ζηελ  νηθνγέλεηα,  ν  βηαζµφο  µέζα  ζην  γάµν.  

Βπίζεο   πεξηθιείεη  ηε  ζσµαηηθή,  ζεμνπαιηθή  θαη  ςπρνινγηθή  βία  πνπ  

δηαπξάηηεηαη  ή  παξαβιέπεηαη  απφ  ην  θξάηνο.  Δ  δηαθεξχμεη  απαηηεί  απφ  ηα  

θξάηε  φρη  µφλν  λα  απέρνπλ  απφ  ηελ  άζθεζε  βίαο  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ,  αιιά  θαη  

λα  αζθνχλ  ηελ  απαηηνχκελε  επηµέιεηα,  ψζηε  λα  πξνιακβάλνπλ  λα  εξεπλνχλ  

δηθαζηηθά  θαη  λα  ηηµσξνχλ  πξάμεηο  βίαο  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ,  είηε  απηέο  

δηαπξάηηνληαη  απφ  ην  θξάηνο  είηε  απφ  ηδηψηεο.   

Βπίζεο  ε  δηαθεξχμεη  δεηά  απφ  ηα  θξάηε  λα  πξνσζνχλ  ηελ  έξεπλα  θαη  ηε  

ζπιινγή  ζηαηηθψλ  ζηνηρείσλ  γηα  ην  ζέµα,  θαζψο  θαη  ηα  αίηηα,  ηε  θχζε  θαη  ηηο  

επηπηψζεηο  ηεο  βίαο  θαη  λα  πξνσζνχλ  µκέηξα  πξφιεςεο  θαη  απνθαηάζηαζεο  θαη  

λα  δίλνληαη  απηέο  νη  ζηαηηζηηθέο  θαη  ηα απνηειέζµαηα  ησλ  εξεπλψλ  ζηελ  

δεκνζηφηεηα (http://www.unicef.gr/oldpress/2000/21-2000.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.gr/oldpress/2000/21-2000.htm


 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΝΣΡΟΥΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ  
 

H Εγκυμοςύνη ωσ Παρϊγοντασ Κινδύνου Εμφϊνιςησ υντροφικόσ 

Κακοπούηςησ 
 

Ώπφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ θαθνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο, αλαδείρηεθε ε ζχλδεζε θαη ε εκθάληζε ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο. χκθσλα κε ηνπο Noel and Yam (1992), ε πεξίνδνο ηεο 

εγθπκνζχλεο κπνξεί  λα ηαπηηζηεί κε κηα πεξίνδν επηδείλσζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

δεπγάξη θαη λα θαηαζηεί έλα δηάζηεκα απμεκέλνπ θηλδχλνπ ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ζχληξνθνο είλαη ελ γέλεη βίαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Bullok θαη McFarlane (1989),  oη νπνίνη ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ κειέηεζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θαθνπνίεζεο  ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ηεο εγθχνπ, αλαδείρλνληαο ηηο επηπηψζεηο γέλλεζεο λενγλψλ δχν έσο ηέζζεξηο 

θνξέο πηζαλφηεξα ιηπνβαξή, ζε ζρέζε κε ηηο έγθπεο πνπ δελ είραλ ππνζηεί 

θαθνπνίεζε.  ηα πξψηα ζεκάδηα θαθνπνίεζεο θαηά ηε πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο.  ε 

αληίζηνηρε κειέηε ηνπ Campell (1992), ζε ζπλνιηθφ δείγκα 12.300 ελειίθσλ 

γπλαηθψλ, ην 51% αλέθεξε πσο είρε βηψζεη έλα επεηζφδην ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 21% ησλ γπλαηθψλ θαθνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Ώληίζηνηρεο κειέηεο ησλ Gelles (1974), Stark 

& Flitcraft (1995) θαη Stewart (1994) εμεηάδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζην λενγλφ, ππνγξακκίδνπλ ηελ πεξίνδν 

εγθπκνζχλεο σο παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε βίαο κεηαμχ ζπληξφθσλ, 

ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ πθίζηαληαη βία γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ απφ 3,8% έσο 40%, φπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 



 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Έλαξμε θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ζχκθσλα κε 

εξεπλεηηθέο κειέηεο. 

 

πγγξαθέαο/ 

πγγξαθείο 

(έηνο)  

Καθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο  

Ιζηνξηθό 

θαθνπνίεζεο  

  Έλαξμε 

ηεο βίαο                 

% 

Ιζηνξηθό βίαο 

% 

Λήμε βίαο 

% 

       πλέρηζε 

βίαο 

% 

Helton et al. 

(1987)  

12,5 87,5 52,3 47,7 

Stewart and 

Cecutti 

(1993)  

13,9 86,1 … … 

Martin et al. 

(2001)  

29,0 71,0 45,8 54,2 

Valladares et 

al. (2002)  

40,0 60,0 … … 

Saltzman et 

al. (2003)  

26,8 73,2 55,6 44,4 

Bohn et al. 

(2004)  

3,8 96,2 68,7 31,3 

Dunn and 

Oths (2004)  

18,8 81,2 40,9 59,1 

Guo et al. 

(2004)a  

23,0 77,0 67,4 32,6 



 

 

Janssen et al. 

(2003)b  

… … 30,8 69,2 

Renker and 

Tonkin 

(2006)c  

30,8 69,2 39,4 60,6 

 

 

 

ε πην πξφζθαηεο έξεπλεο, αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

δείγκα ζε εζληθφ επίπεδν, ζέηνληαο ην εξψηεκα εκθάληζεο ηεο ζπληξνθηθήο 

θαθνπνίεζεο σο παξάγνληαο θηλδχλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εγθπκνζχλεο, 

παξαηεξήζεθε έλα κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ λα αλαθέξνπλ έλαξμε ηεο ζπληξνθηθήο 

θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ 

εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ Bohn (2004), ζε δείγκα 1.004 γπλαηθψλ, ην 15.9% αλέθεξαλ 

πσο είραλ ππνζηεί θαθνπνίεζε εθ ησλ νπνίσλ ην 5.2% ησλ γπλαηθψλ δήισζε έλαξμε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Ώληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζηηο κειέηεο 

ησλ Bacchus (2004), Charles & Perreira (2007) θαη Renker (2006). Ώθφκε έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ Κέληξα Πξφιεςεο θαη Βιέγρνπ αζζελψλ ζην Phoenix 

πεξηζζφηεξεο απφ ην 13% ησλ γπλαηθψλ πνπ δέρνληαη πξνγελλεηηθή θξνληίδα είραλ 

ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Coonrod et al., 2007). 

Βξεπλεηηθέο κειέηεο ζηελ Κίλα, ηελ Ώίγππην, ηελ Ώηζηνπία, ην Μεμηθφ, ηελ 

Ελδία, ηε Νηθαξάγνπα, ην Παθηζηάλ, ηε ανπδηθή Ώξαβία θαη ηε Νφηηα Ώθξηθή έδεημε 

φηη ε εκθάληζε ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αγγίδεη ην 3,4%-

11,0%, ελψ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο εθηφο ηεο ΐνξείνπ Ώκεξηθήο θπκαίλεηαη απφ 

3,8% έσο 31,7% ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Campbell et al. 2004). 



 

 

Ώλ θαη νη παξαπάλσ κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα, 

θαζψο δελ είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμεηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο 

εγθπκνζχλεο σο παξάγνληα εκθάληζεο θαθνπνίεζεο, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη 

απαξαίηεηεο εξσηήζεηο γηα λα απνηππψζνπλ κηα πιήξε εηθφλα ηεο ζρέζεο 

θαθνπνίεζεο θαη εγθπκνζχλεο. Δ κειέηε ηνπ Gelles (1990) θαη νη κειέηεο ησλ 

Jasinski et al. (2001), παξαδείγκαηνο ράξε, ρξεζηκνπνίεζαλ σο πεξηφδνπο αλαθνξάο 

ην πξνεγνχκελν έηνο φηαλ αλαθέξζεθαλ ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηελ άζθεζε βίαο ηνπ 

ζπληξφθνπ. Χζηφζν δελ ηέζεθε θακία άιιε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε θαθνπνίεζε ζηελ 

εγθπκνζχλε. Καηαιήγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν πνπ δελ έρεη επαξθψο 

κειεηεζεί θαη δεκηνπξγψληαο έλα λέν πεδίν πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 

Προγνωςτικού Παρϊγοντεσ για την υντροφικό Βύα κατϊ την Διϊρκεια 

τησ Εγκυμοςύνησ 

 

Βληνπίζηεθαλ ζε πιήζνο κειεηψλ ζπγθεθξηκέλνη πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα 

ηελ ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Τπάξρεη κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο εκθάληζεο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε γπλαηθψλ πνπ δνπλ ζε θησρέο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, έρνπλ αλεπηζχκεηε ή απξνγξακκάηηζηε 

εγθπκνζχλε θαη πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο (McFarlane 1992, Dye 

1995, Gazmararian 1995, Goodwin 2000, Hedin and Janson 2000, Saurel - Cubizolles 

1997).  

 

 Αριθμόσ Κυόςεων 

 

Ο αξηζκφο ησλ θπήζεσλ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ  ζπληξνθηθή 

θαθνπνίεζε. Δ θαθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζπλδέεηαη κε 



 

 

απμεκέλν αξηζκφ θπήζεσλ θαζψο επίζεο κειέηεο έδεημαλ πσο πνιχηεθλεο κεηέξεο 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θαθνπνίεζεο ζε ζρέζε κε κεηέξεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πξψηε εγθπκνζχλε (Heaman, 2005). χκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ησλ 

Lipsky et al, 2005  ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα θαθνπνηεζεί ε έγθπνο ζην πξψην παηδί ζε 

φιεο ηηο θαθνπνηεκέλεο νκάδεο εγθχσλ, ελψ αληρλεχζεθε θαθνπνίεζε κεηά ην 2ν 

παηδί ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε θαθνπνηεκέλεο εγθχνπο. Οη γπλαίθεο πνπ ππέζηεζαλ 

ζσκαηηθή βία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ήηαλ επίζεο πην πηζαλφ λα είραλ  

ηζηνξηθφ έζησ κίαο έθηξσζεο θαη έλα ζάλαην εκβξχνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε 

θαθνπνηεκέλεο. ε κία κειέηε κε δείγκα γπλαηθψλ απφ ην Παθηζηάλ, ν αξηζκφο ησλ 

δσληαλψλ λενγλψλ ζπζρεηίζηεθε κε ηε ζσκαηηθή θαη/ή ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε (αθνχ ζπλεμεηάζηεθαλ θη άιινη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία 

εξσηψκελεο θαη ηνπ ζπληξφθνπ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα) 

ζπκπεξαίλνληαο πσο θάζε επηπιένλ εγθπκνζχλε αχμαλε ηνλ θίλδπλν βίαο θαηά 34% 

(Farid et al. 2008). 

 

 Ανεπιθύμητη εγκυμοςύνη 

 

Οη Charles and Perreira (2007) αλαθέξνπλ πσο ν βαζκφο επηζπκίαο κηαο 

εγθπκνζχλεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο, θαζψο ε κε πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.  Ώληίζηνηρεο 

κειέηεο ησλ  Gao et all (2008) Perales et all (2009) επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο απηφ 

θαζψο ζε δείγκα 1.088 γπλαηθψλ εμεηάζηεθε ην δήηεκα αλ είραλ πξνγξακκαηίζεη ηελ 

εγθπκνζχλε, ην 68,7% ησλ εξσηεζέλησλ γπλαηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ λα έρνπλ 

ππνζηεί ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαθέξνπλ κηα κε 

πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε. 



 

 

Οη Villadares et all (2002) αλαθέξνπλ πσο νη γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ 

θαθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη πην πηζαλφ ν ζχληξνθνο ηνπο λα 

κελ επηζπκεί ηελ εγθπκνζχλε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπληξφθνπο πνπ δελ έρνπλ 

θαθνπνηεηηθή ζρέζε. Καζψο επίζεο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αλαθέξνπλ πσο ε εγθπκνζχλε ηνπο ήηαλ αλεπηζχκεηε 

ζε ζρέζε κε ηηο κε θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο. Δ θχξηα αηηία είλαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

βηψλεη κε ηνλ ζχληξνθν θαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

 

Μη προγραμματιςμϋνη εγκυμοςύνη 

 

Οη Stewart and Cecutti, (1993) αλαθέξνπλ πσο νη γπλαίθεο πνπ δελ είραλ 

πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε ήηαλ ηξεηο θνξέο πην πηζαλφ λα ππνζηνχλ 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ ε 

εγθπκνζχλε ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε. Έξεπλα ζηε Νέα Γειαλδία, έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ επηπνιαζκφ ησλ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ θπήζεσλ 

αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κε ζεκάδηα ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ζε πνζνζηφ 68,7%, ελψ 

ζηηο κε θαθνπνηεκέλεο ζε πνζνζηφ 55,1% (Gao et al. 2008). Μειέηεο κε βάζε ηνλ 

πιεζπζκφ ζε 14 πνιηηείεο ηεο Ώκεξηθήο έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο πνπ αλαθέξνπλ 

κε πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε 2,5 θνξέο πην πηζαλφ λα 

βηψζνπλ θαθνπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζε ζχγθξηζε κε γπλαίθεο κε 

πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε (Goodwin et al. 2000), (Saltzman et al. 2003). 

πγθεθξηκέλα νη Goodwin et al., (2000) ζηελ Ώκεξηθή αλέθεξαλ φηη ν ζπζρεηηζκφο 

αλάκεζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηε ζσκαηηθή βία θαζνξηδφηαλ 

απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθχνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εγθπκνζχλεο 

εθαξκνδφηαλ πεξηζζφηεξν απφ γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κνξθσκέλεο, κε 

θαπλίζηξηεο θαη ιεπθέο. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξα 



 

 

επίπεδα θαθνπνίεζεο. πκπεξαζκαηηθά ν επηπνιαζκφο ηεο θαθνπνίεζεο ζε επάισηεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο ίζσο λα είλαη πςειφηεξνο, αζρέησο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή 

φρη ηεο εγθπκνζχλεο. 

 Δ κε πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε έρεη ζπζρεηηζηεί απφ πνιιέο κειέηεο κε 

ηε παξνπζία ελδνζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε (Dietz et al. 1999), 

(Guard, 1997). χκθσλα κε κειέηε ηεο Lau (2005), νη έγθπεο γπλαίθεο πνπ 

αλαθέξνπλ φηη είραλ ηπραίεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο θπήζεηο είραλ 2,13 θνξέο 

κεγαιχηεξν θίλδπλν λα έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

έγθπεο γπλαίθεο πνπ είραλ πξνγξακκαηίζεη ηελ παξνχζα εγθπκνζχλε ηνπο.  

Σέινο, ζηελ έξεπλα ησλ Rodrigues et al., (2007) ε νκάδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

εγθχσλ ζε πνζνζηφ 81,3% δήισζαλ φηη ε παξνχζα εγθπκνζχλε δελ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε αιιά ηπραία, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ κε θαθνπνηεκέλσλ 

εγθχσλ πνπ ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 77,5% δήισζε φηη είρε πξνγξακκαηίζεη 

ηελ παξνχζα εγθπκνζχλε. 

 

 Επιπτώςεισ τησ ςυντροφικόσ κακοπούηςησ ςτην ϋγκυο και το 

ϋμβρυο 

 

Δ εγθπκνζχλε είλαη δπλαηφλ λα ζεκαηνδνηήζεη νμείεο θξίζεηο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ θπνθνξία ελφο 

αλεπηζχκεηνπ παηδηνχ, είηε γηα ην επεξρφκελν άγρνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ θαη ηε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, είηε γηα ηε 1ππξνδφηεζε δήιηαο ζην ζχληξνθν/ ζχδπγν 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πξνζνρήο πνπ δίλεη ε γπλαίθα ζην παηδί (Parker et al. 1993). 

Δ ελδννηθνγελεηαθή βία ζηελ εγθπκνζχλε, είλαη πην ζπρλή απφ ηελ 

πξνεθιακςία εγθπκνζχλεο, ηνλ δηαβήηε εγθπκνζχλεο θαη ηελ δίδπκε εγθπκνζχλε. 



 

 

Βίλαη πηζαλφ νη επηπιένλ επηδξάζεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ απφ πεξηζηαηηθά 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο λα είλαη έκκεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηξεο, νη 

εμαξηήζεηο, νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ε θαηάζιηςε θαη νη καηεπηηθέο θαη 

γπλαηθνινγηθέο επηπινθέο (Dunkle et al. 2004). 

Δ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ έγθπν φζν ζην 

έκβξπν. Δ θαθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξεο 

δπζκελείο εκβξπτθέο εθβάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο 

ηνπ λενγλνχ, ηνπ ρακεινχ βάξνπο ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

ηεο ινίκσμεο ησλ λεθξψλ, ηεο επηιφρεηαο αηκνξξαγίαο, ηεο απνβνιήο εκβξχνπ, θαη 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εκβξχνπ (Cokkinides et al. 1999), (Covington et al. 2001), (Fried et 

al. 2008), (Janssen et al. 2003), (Moraes et al. 2006), (Murphy et al. 2001), (Nasir et 

al. 2003). 

Οη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο θαθνπνίεζεο ζηελ εγθπκνζχλε κπνξεί λα είλαη νη 

εμήο: αλεπαξθήο πξφζιεςε βάξνπο, ινηκψμεηο λεθξνχ θφιπνπ θαη ηξαρήινπ, θνιπηθή 

αηκνξξαγία, έμαξζε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ, επηπινθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηνθεηνχ, θαζπζηέξεζε πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, απνβνιή, ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο 

γέλλεζεο βξέθνπο, ξήμε κεκβξαλψλ, απνθφιιεζε ηνπ πιαθνχληα, ινίκσμε κήηξαο, 

εκβξπηθνί κψισπεο, θαηάγκαηα θαη αηκαηψκαηα, ζάλαηνο (Newbarger, 1992) 

Βθηφο απφ ηηο ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ε ζπληξνθηθή 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, έρεη θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Οη 

έγθπεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο έρνπλ πςειφηεξν 

θίλδπλν γηα παζήζεηο φπσο ην ζηξεο, ε θαηάζιηςε, ν εζηζκφο ζηνλ θαπλφ, ζην αιθνφι 

θαη ηα λαξθσηηθά.  

Πνιιέο βιάβεο έρνπλ πξνθιεζεί ζε αγέλλεηα βξέθε απφ εζηζκφ ζηηο νπζίεο. Ο 

εζηζκφο απηφο είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί σο επίπησζε ζε αληίζεζε κε ηηο 



 

 

ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο θαη ηελ θαηάζιηςε πνπ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

Ώπηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα γεληθή απψιεηα ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο γηα ηελ πγείαο ηεο θαη γηα ηελ πγεία ηνπ λενγλνχ ηεο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο φζν θαη αθφηνπ γελλεζεί ην παηδί (Newberger, 1992). 

Οη θαθνπνηεκέλεο έγθπεο γπλαίθεο θαίλεηαη λα θαπλίδνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε 

νπζηψλ θαη αιθνφι πεξηζζφηεξν ζπρλά απφ ηηο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξίεο βίαο 

(απφ έξεπλεο ησλ Dye 1995, McFarlane 1996, Grimstad 1998, Renker 1999, Goodwin 

2000). ζνλ αθνξά ηελ γέλλεζε ιηπνβαξψλ βξεθψλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ 

ζηαζεξά απνηειέζκαηα. Χζηφζν, κεξηθέο κειέηεο βξίζθνπλ κηα αληηζηνηρία αλάκεζα 

ζηελ θαθνπνίεζε θαη ηα ιηπνβαξή βξέθε (McFarlan 1996,  Renker, 1999), ελψ άιιεο 

δελ βξίζθνπλ θακία ηέηνηα ζρέζε (Grimstad, 1999). Οη εγθπκνζχλεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ βηαζκνχο απνηεινχλ πεξίπνπ ην 5-18% (Heise, 1994). Μηα Γεξκαληθή κειέηε 

πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Susanne Heynen ην 2000 βαζηζκέλε ζε πνηνηηθή έξεπλα κε 445 

γπλαίθεο, αλέδεημε φηη φιεο νη γπλαίθεο πνπ θαθνπνηήζεθαλ θαη βηάζηεθαλ απφ ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπο θαη είραλ καδί ηνπο παηδηά, έκεηλαλ έγθπεο απφ απηνχο κεηά απφ 

βηαζκφ. Κάπνηεο απφ απηέο γέλλεζαλ ην παηδί ελψ θάπνηεο άιιεο έθαλαλ άκβισζε. 

Έρεη βξεζεί φηη νη γπλαίθεο πνπ θαθνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο είλαη 2,5 θνξέο πηζαλφηεξν λα εθθξάζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(Dunn and Oths, 2004) θαη λα παξνπζηάζνπλ ηειηθά θαηάζιηςε (Martin et al. 2006) 

ζε ζρέζε κε ηηο κε θαθνπνηεκέλεο εγθχνπο, ζχκθσλα κε εξεπλεηέο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ Μίζηγθαλ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαηά ηε ιήςε ηζηνξηθνχ απφ ηελ έγθπν, λα δεηά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ελδνζπληξνθηθή βία ελψ λα 

είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε. 



 

 

Μία αθφκε δηαθξηηή ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη φηη ε γπλαίθα πνπ 

θαθνπνηείηαη ηείλεη λα είλαη αζπλεπήο ζηελ πξνγελλεηηθή θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ, φπσο αλέδεημε 

κειέηε ζηελ Καιηθφξληα, γηα ηηο έγθπεο γπλαίθεο πνπ λνζειεχηεθαλ (Suellentrop et 

al. 2006). Ώθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Dietz et al., (1997) νη γπλαίθεο πνπ είραλ βηψζεη 

ζσκαηηθή βία απφ ην ζχληξνθφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ ήηαλ 

1,8 θνξέο πην πηζαλφ λα θαζπζηέξεζαλ λα πξνβνχλ ζε πξνγελλεηηθφ έιεγρν. Βπίζεο, 

νη Lipsky et al., (2005), αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

θαθνπνίεζε απφ ην ζχληξνθν ηνπο ήηαλ πην πηζαλφ λα ιακβάλνπλ αλεπαξθή 

πξνγελλεηηθή θξνληίδα, δειαδή ιηγφηεξν απφ 50% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

επηζθέςεσλ πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, ζε ζχγθξηζε κε κε θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο. 

Βπηπιένλ, ε αλεπαξθήο πξνγελλεηηθή θξνληίδα δηέθεξε ζεκαληηθά αλάινγα κε ην 

επίπεδν θαθνπνίεζεο, αιιά φιεο νη θαθνπνηεκέλεο νκάδεο εγθχσλ γπλαηθψλ είραλ 

αλεπαξθή θξνληίδα ζε ζρέζε κε ηηο κε θαθνπνηεκέλεο. 

Βίλαη έλα εγρείξεκα πνπ βξίζθεη ζχκθσλεο θαη ηηο ίδηεο ηηο εγθχνπο. ε κειέηε 

πεξίπνπ 200 γπλαηθψλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά (screening) γηα θαθνπνίεζε 

ζηε δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, ην 97% ησλ εγθχσλ αλέθεξε φηη δελ 

αηζζαλφηαλ ζηελνρψξηα, ζπκφ ή πξνζβνιή θαηά ηελ δηελέξγεζε εξσηήζεσλ  (Renker 

and Tonkin, 2006) ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κεγαιχηεξν 

λαπηηθφ καηεπηήξην ησλ Δ.Π.Ώ. θαη έδεημε πνζνζηφ θαθνπνίεζεο 14,5% ζε πιεζπζκφ 

1.162 εγθχσλ. 

Γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο πγείαο θαη εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο βίαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ν McFarlane (1992), πξνηείλεη ηελ βειηίσζε 

ηερληθψλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο. Σξείο εξσηήζεηο αλίρλεπζεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο (ηαηξνχ) σο 



 

 

πξνο ηελ έγθπν, κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ 1/6 πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. 

Η ϋκταςη του φαινομϋνου τησ ςυντροφικόσ κακοπούηςησ ςτην 

εγκυμοςύνη ςε αναπτυςςόμενεσ και λιγότερο αναπτυςςόμενεσ 

χώρεσ 
 

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα εζληθψλ εξεπλψλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ 

εγθπκνζχλε. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Βζληθήο πκκαρίαο ζηηο Δ.Π.Ώ. γηα ηελ 

ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε ηα πεξηζηαηηθά βίαο είλαη ζπλήζε ζηελ εγθπκνζχλε, ζε 

πνζνζηφ 4% σο 8% ησλ γπλαηθψλ, πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα βίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο (Gazamarian, 2000). Οη επηπηψζεηο ηεο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο ηφζν γηα ηε κεηέξα φζν θαη γηα ην έκβξπν. Δ 

ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηάζιηςε, ηελ ρξήζε νπζηψλ, ην θάπληζκα, ηελ αλαηκία, ηελ αηκνξξαγία πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ ηξηκήλνπ θαη ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ λενγέλλεηνπ (Parker et al. 1996). 

Απζηπρψο, θαζψο ζπάληα νη γπλαίθεο ππνβάιινληαη ζε ζπκπησκαηηθνχο ειέγρνπο 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν έρνπλ πέζεη ζχκαηα βίαο θαηά ηε δηάξθεηα πξνγελλεηηθψλ 

εμεηάζεσλ, απηφο ν ζαλάζηκνο θίλδπλνο πξνζπεξλάηε ζπρλά ρσξίο λα έρεη αληρλεπζεί. 

Κάζε ρξφλν πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο ζηηο ΔΠΏ βηάδνληαη ή πέθηνπλ 

ζχκαηα ζσκαηηθήο βίαο απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο. Ο αξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 324.000 γπλαίθεο νη νπνίεο ήηαλ έγθπεο φηαλ ππέζηεζαλ βίαηα 

ρηππήκαηα (Gazamarian et al. 2000).  

Μεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ησλ νπνίσλ ε εγθπκνζχλε ήηαλ επηζπκεηή, ην 5,3% 

αλέθεξε θαθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ζε αληίζεζε κε ην 12,6% 

ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ πνπ αλέθεξαλ φηη ε εγθπκνζχλε ηνπο ήηαλ άθαηξε θαη 



 

 

κε ην 15,3% ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ησλ νπνίσλ ε εγθπκνζχλε ήηαλ 

αλεπηζχκεηε (Parsons et al. 2003). Σν 50-70% ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ πξηλ ηελ 

εγθπκνζχλε, θαθνπνηνχληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (Saltzman et al. 2003).  

ζνλ αθνξά ην πιεζπζκφ εγθχσλ εθήβσλ γπλαηθψλ, ην 26% απηψλ αλέθεξε 

φηη θαθνπνηνχηαλ ζσκαηηθά απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. ρεδφλ νη κηζέο απφ απηέο 

είπαλ φηη ηα ρηππήκαηα άξρηζαλ θαη εληάζεθαλ αθνχ έκαζαλ γηα ηελ εγθπκνζχλε 

(Brustin, 1995). 

Σα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ζε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θπκαίλνληαη απφ 1,3% ζε 12,6% (Diaz-Olavarrieta et al. 2007), 

(Farid et al. 2008), (Guo et al. 2004), (Leung et al. 2001). Μειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζηελ Κίλα αλέδεημαλ φηη ε ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε είλαη ε ζπρλφηεξε κνξθή 

θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζηελ Κίλα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηα 

ρακειά πνζνζηά ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ (Leung et al. 2002). Ώλ θαη 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ Leung et all (2002), πνζνζηφ 4,3% εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο ζηελ Κίλα, νη πξάμεηο άζθεζεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο 

πεξηνξίδνληαλ ζε απεηιέο βίαο θαη κφλν κία πεξίπησζε ρεηξνδηθίαο αλαθέξζεθε ζε 

νιφθιεξν ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ εγθχσλ. Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ν βαζκφο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ηηο εθάζηνηε θνηλσλίαο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

πνζνζηψλ θαθνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν.  

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Khurram et all, (2003) ε εκθάληζε ηεο βίαο πξνο 

εγθχνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θπκαίλεηαη απφ 4-29%. Δ κειέηε απηή 

ζπκπέξαηλε ηνπο εμήο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

εγθπκνζχλεο: ην ρακειφ εηζφδεκα, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ησλ δχν 

ζπληξφθσλ θαη ε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε.  



 

 

πκπεξαζκαηηθά νη εξεπλεηηθέο κειέηεο επεζήκαλαλ φηη ηα επίπεδα ηεο 

θαθνπνίεζεο ζηελ εγθπκνζχλε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηζηηθέο λφξκεο θαη θαλφλεο. Ώπηέο νη δηαθνξέο είλαη 

εκθαλείο φηαλ ζπγθξίλνληαη ηα επίπεδα βίαο ζηελ εγθπκνζχλε κεηαμχ ηεο Ώηζηνπίαο 

θαη ηνπ Πεξνχ, δχν ρψξεο ζηηο νπνίεο ε βία απφ ηνλ ζχληξνθν είλαη αξθεηά πςειή. 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ώηζηνπίαο, ην 49% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή 

βία απφ ηνλ ζχληξνθφ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, θαη ζην Κνχζθν ηνπ 

Πεξνχ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θηάλεη ην 61% ησλ γπλαηθψλ (Gossaye et al. 2003). 

Χζηφζν, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλαθέξνπλ βία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ: ην 8% ησλ Ώηζηφπσλ γπλαηθψλ αλαθέξεη 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε (15% ησλ γπλαηθψλ δελ έρεη πνηέ θαθνπνηεζεί) ζε 

ζχγθξηζε κε ην 28% ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζην Πεξνχ (44% ησλ γπλαηθψλ δελ έρεη 

θαθνπνηεζεί πνηέ).  

ε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Κεληξηθή Εάβα, αλ θαη 10% ησλ γπλαηθψλ 

αλέθεξε φηη είρε θαθνπνηεζεί απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο, ιηγφηεξν απφ ην 1% είρε ππνζηεί 

βία θαηά ηελ εγθπκνζχλε (Hakimi et al. 2002). Σα ζηνηρεία απηά ππνδειψλνπλ φηη ζε 

νξηζκέλεο θνηλσλίεο ε εγθπκνζχλε είλαη κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε 

ζσκαηηθή βία, ελψ ζε άιιεο, ε θαθνπνίεζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΟΜΕΑΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 
 

Πρωτόκολλα Διαςύνδεςησ Τπηρεςιών Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Πρόνοιασ για την Πρόληψη και Αντιμετώπιςη τησ Κακοπούηςησ των 

Εγκύων Γυναικών: Διεθνόσ Πρακτικϋσ  
 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αηεζλνχο Ώκλεζηίαο (2005), ηνπιάρηζηνλ κία ζηηο 

ηξεηο γπλαίθεο έρεη θαθνπνηεζεί – είηε ζσκαηηθά, είηε ςπρνινγηθά, είηε ζεμνπαιηθά – 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, κε ζχλεζεο δξάζηε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο 

ή θάπνην άιιν γλψξηκν ζε απηήλ πξφζσπν, ελψ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

(2002) αλαθέξεη φηη ζε πνζνζηφ  κέρξη θαη 70% ησλ πεξηπηψζεσλ δνινθνληψλ 

γπλαηθψλ, ηα ζχκαηα δνινθνλήζεθαλ απφ ηνπο άλδξεο ζπδχγνπο/ ζπληξφθνπο ηνπο. 

Οη εθηηκήζεηο ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο ζπληξνθηθήο βίαο πνηθίιινπλ απφ θνηλσλία 

ζε θνηλσλία ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο ζπληξνθηθήο βίαο πνπ πηνζεηνχληαη θαηά πεξίπησζε. Σα 

πην ζεκαληηθά επηδεκηνινγηθά επξήκαηα γηα ηελ ζπληξνθηθή βία πξνέξρνληαη απφ ηηο 

Δ.Π.Ώ θαη αθνξνχλ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελψ ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ 

ππάξρεη αλάγθε θαιχηεξεο θαη πην ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αλαπηχρζεθαλ, αλά ηνλ θφζκν, πξσηφθνιια 

αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ.  

Σα πξσηφθνιια απηά είλαη ηα εμήο: 

1. The Ohio Domestic Violence Protocol for Health Care Providers: 

Standards of Care, ηνπ Ohio Domestic Violence Network and the 

National Health Care  Standards Campaign Committee Ohio Chapter. 



 

 

2. Medical Protocol/Guidelines for Management of Victims of Gender 

Based Violence (including sexual violence), ηνπ Ministry of Health 

θαη ηνπ UNFPA (United Nations Population Fund). 

3. Protocol on the Multi – Sectoral Management of Sexual Abuse and 

Violence in Zimbabwe, ηνπ Judicial Service Commission. 

4. Guideline for Responding to Family and Domestic Violence 2014, 

ηνπ Department of Healthy State of Western Australia (2014). 

5. Multisectoral Cooperation Institutional Response to Violence 

Against Violence, ηνπ Republic of Serbia, Ministry of Labour 

Employment and Social Policy. 

Σα παξαπάλσ πξσηφθνιια παξέρνπλ πξφηππα θξνληίδαο γηα ηνπο παξφρνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ πνπ αλαδεηνχλ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη είλαη ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βία. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ πξσηνθφιισλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζσκαηηθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ, νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν, αμηνιφγεζε, 

παξέκβαζε, ηεθκεξίσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο. 

 

 

 

Η Διεπιςτημονικό και Διατομεακό Αντιμετώπιςη τησ Βύασ κατϊ των 

Εγκύων Γυναικών ςε Φώρεσ τησ Ευρώπησ  
 



 

 

Μεξηθέο ηνπηθέο αξρέο αξρίδνπλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο γηα λα 

απαληήζνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή βία κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κηαο ζπλδπαζηηθήο 

εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο, κε ηα δχν κέξε λα ζπλεξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

θαη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ηνπηθά αθαδεκαηθά  ηδξχκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ζπγθεληξψλνπλ κηα πνηθηιία απφ ηκήκαηα ππεξεζηψλ θαη κε-

ζεζπηζκέλεο ππεξεζίεο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κε ζηφρν λα βεβαηψζνπλ φηη 

ε πνιηηηθή θαη νη πξαθηηθέο εθαξκφδνληαη κε έλα ζπλερφκελν θαη κε θαιή 

πιεξνθφξεζε ηξφπν. ηελ ζεσξία απηή θαίλεηαη ζσζηφ, ζηελ πξάμε, λα ππάξρνπλ 

ζέκαηα ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, επαγγεικαηηθή αληηπαιφηεηα θαη θαηαλνκή 

πφξσλ κέζα αιιά θαη αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο. Ώπηέο νη πξσηνβνπιίεο, φπσο θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο ζπλεξγαζίαο, κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηππεξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, πνιχ πεξίπινθε.  Τπάξρεη κηα επηπιένλ ππνβφζθνπζα δπζθνιία πνπ 

ζπλδέεη ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηελ πην θαηάιιειε 

αληαπφθξηζε ζε απηήλ. 

Σν 1991, ε NALGO, εμέδσζε  µηα αλαθνξά ζπµπεξηιαµβάλνληαο ηηο 

πξσηνβνπιίεο ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ  γηα  λα  θαηαπνιεκήζνπλ  ηε  βία  πξνο ηηο  

γπλαίθεο. Ο ηίηινο ηεο αλαθνξάο «Ώληηδξψληαο µ ε ηηο ππεξεζίεο: Πξσηνβνπιίεο ησλ 

ηνπηθψλ  ππεξεζηψλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ», πξνηείλεη µ ηα  

πξνζέγγηζε  βαζηζκέλε  ζηελ  πξνεηνηκαζία,  πξηλ  ηελ  δξάζε,  θαη  ηα  πεξηερφµελα  

ηεο αλαθνξάο  δίλνπλ έλα  ρξήζηµν  ζρεδηάγξακκα,  µε  παξαδείγκαηα, ηνπ πσο  

κεξηθέο ηνπηθέο  αξρέο έρνπλ δηακνξθψζεη  θαη  εθηειέζεη πξσηνβνπιίεο. Σν  

έγγξαθν, ζεκεηψλεη φηη νη επηηπρεκέλεο δηππεξεζηαθέο πξσηνβνπιίεο  

ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν  ζηνηρεία:  ζέιεζε  λα  µνηξαζηνχλ  ηελ  πείξα ηνπο  θαη  λα 

δεκηνπξγήζνπλ  επαθέο,  θαη  μεθάζαξεο  θαη  ξεαιηζηηθέο εξγαζίεο.   



 

 

Πξνηείλεηαη γηα  παξάδεηγµα.  ηη µηα πξνζέγγηζε  ζα µπνξνχζε λα  πεξηνξίζεη  

ηηο  δξαζηεξηφηεηεο ησλ  δηππεξεζηαθψλ  νµάδσλ  ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  θαη  

λα ζπληνλίζεη  ηελ  ππάξρνπζα  αληαπφθξηζε  ησλ  ππεξεζηψλ  ζηελ  νηθνγελεηαθή  

βία.  Άιιε  πξνζέγγηζε  είλαη λα  ρσξηζηνχλ  νη επζχλεο  ζε  θάζε  ζπλεξγαδφµελε  

πιεπξά  ή  νµάδα  θαη λα  εμεηαζηεί  ε  αληαπφθξηζε  θάζε  ππεξεζίαο,  πνπ  παίξλεη  

µέξνο,  ζηελ  θάζε  επζχλε.   

Ο ινλδξέδηθνο  δήµνο  ηνπ  Hammersmith  and  Fulham,  δίλεη  έλα  

παξάδεηγµα  µηαο  ηέηνηαο  πξνζέγγηζεο. Σν 1987 ε θνηλφηεηα θαη επηηξνπή ηεο  

αζηπλνµίαο  µειέηεζαλ  ηα  πεξηζηαηηθά  ηεο  νηθνγελεηαθήο  βίαο  ζηελ  γεσγξαθηθή  

ηνπο  πεξηνρή  θαη  ηελ  αληίδξαζε  φισλ  ησλ ηνπηθψλ  ππεξεζηψλ  ζρεηηθά  µε  απηφ  

ην  ζέµα.  Δ  αλαθνξά  πνπ  βγήθε απφ ηελ έξεπλα ησλ παξαπάλσ δήµσλ, 

δεκηνχξγεζε  ηε βάζε  επξχηαησλ  αιιαγψλ  ζηελ  πνιηηηθή  ηνπ  ζπκβνπιίνπ  

ζρεηηθά  µε  ηελ  παξνρή ζηέγαζεο  θαη  θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα  ηηο  γπλαίθεο  θαη 

ηα παηδηά πνπ βίσζαλ ηελ  νηθνγελεηαθή βία. Μεηά αθνινχζεζε ην 1989, µηα  

δηππεξεζηαθή νµάδα  πνπ  µειέηεζε  εηδηθά  ηηο  πξνζθπγέο ζηελ  αζηπλνµία  γη‘  απηφ  

ην  ζέµα.  Ώληηπξφζσπνη  ηεο  αζηπλνµίαο,  ηεο  Women‘s  Aid,  ηεο  Τπνζηήξημεο  

ζπµάησλ,  έλα  ηνπηθφ  δηθεγνξηθφ  γξαθείν,  ππάιιεινη  ηεο  ππεξεζίαο  «  γπλαίθεο  

θαη  ίζεο  επθαηξίεο»  θαη  µηα  εηδηθή  µνλάδα ηεο  αζηπλνµίαο,  έιαβαλ  µέξνο.  

Μαδεχηεθαλ  πιεξνθνξίεο,  ηηο  νπνίεο  αλέιπζαλ,  φιεο  µε  ζθνπφ  λα  

θαιπηεξεχζνπλ  ηελ  αληαπφθξηζε  ησλ  ππεξεζηψλ  ζηηο  γπλαίθεο  πνπ  βξίζθνληαη  

ζε  βίαηεο  ζρέζεηο.   

Σν  εξέζηζµα  γηα  πξσηνβνπιία  απφ  ζπλεξγαδφκελεο  ππεξεζίεο  µπνξεί  λα  

έξζεη  απφ  νπνηαδήπνηε  πεγή.  Μεµνλσµέλνη  θνηλσληθνί  ιεηηνπξγνί  πνπ  

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ  νηθνγελεηαθή  βία, µηα  εξγαζία  γηα ηελ  πγεία  ησλ  γπλαηθψλ, 

ε  αζηπλνµία,  έλα  ηνπηθφ  πεξηζηαηηθφ,  ή  ε  απμεµέλε πξνζνρή ησλ µέζσλ  µαδηθήο  



 

 

ελεµέξσζεο,  φια  απηά  παίδνπλ  ξφιν. Μηα  εµεξίδα  είλαη  ρξήζηµν  µέζν  γηα  λα  

μεθηλήζνπλ  νη  ζπδεηήζεηο  µεηαμχ  πνιιψλ  ππεξεζηψλ θαη  λα  αξρίζεη ε  αθχπληζε  

ζε  ζέµαηα  πνπ  ζρεηίδνληαη  µε  ηε  βία  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ.  Σέηνηα  πεξηζηαηηθά  

µπνξνχλ  λα  παίμνπλ ζεµαληηθφ  ξφιν ζηελ θνηλσληθή εθπαίδεπζε. Έλα θαιφ 

παξάδεηγµα  έξρεηαη  απφ ην  Βδηµβνχξγν φπνπ, θαηά ηα  έηε  1992-1993, µηα  ζεηξά  

ζπλεδξηψλ,  δεµφζηνπ  αληηιφγνπ  θαη  µηα  πνχ  νξαηή  θαµπάληα  µε  αθίζεο  

ππνθηλήζεθαλ απφ  ην πεξηθεξεηαθφ ζπµβνχιην ζε ζπλδπαζµφ µε ηνπηθνχο 

νξγαληζµνχο, νµάδεο  θνηλνηήησλ θαη  αθαδεµατθνχο. Δ  ζπλδπαζηηθή θαµπάληα  

νλνµάδεηαη «Καµηά  Ώλνρή/  Ώλνρή  µεδέλ»  θαη  αληιψληαο  εµπεηξία απφ ηνλ  

Καλαδά,  πήξε ζαλ  θχξην  ζέµα  ηεο  ηελ  απιή  ηδέα  φηη  ε  βία  θαηά ησλ  γπλαηθψλ  

θαη  ησλ  παηδηψλ  δελ  ζα  πξέπεη  λα  γίλεηε αλεθηή ζε θαµηά  πνιηηηζµέλε  θνηλσλία.  

Έλα  αξηζµφο  ζπλεδξηψλ  ζρεδηάζηεθαλ  θαη  αλνίρηεθαλ  ζην  θνηλφ.  

Αηαπξαγκαηεχηεθαλ  µηα  µεγάιε  πνηθηιία  ζεµάησλ  ζρεηηθά  µε  ηελ  νηθνγελεηαθή  

βία  θαη  άιια  είδε  βίαο  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ.  Πξνθιήζεθε  αληαπφθξηζε  απφ  ηηο  

ππεξεζίεο  θαη  ζπδεηήζεθαλ  πηζαλέο  ιχζεηο.  Σαπηφρξνλα  ε  θαµπάληα  µε  ηηο  

αθίζεο,  πνπ  ρξεζηµνπνίεζε  απιέο  θα  άµεζεο  εηθφλεο  ζε  ηνπνζεζίεο – θιεηδηά  ζε  

φιε  ηελ  πφιε,  έδεηρλε  ην  µέγεζνο  ηεο  βίαο  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ  θαη  παηδηψλ ζηε  

θνηία.  Δ  θαµπάληα  απηή  ήηαλ  ε  πξψηε δηαθεµηζηηθή  θαµπάληα  ζηε  ΐξεηαλία  µ 

ε  ζηφρν  λα  πξνζπαζήζεη λα  πξνθαιέζεη ηηο  θνηλσληθέο  ζπµπεξηθνξέο  ζρεηηθά  µ ε  

ηε  ζσµαηηθή  θα  ζεμνπαιηθή  παξελφριεζε  απφ  ηνπο  άλδξεο  πξνο  ηηο  γπλαίθεο.  

Βπίζεο  έδσζε  έλα  δπλαηφ  µήλπµα  γηα  ηελ  αλάγθε  ησλ  αλδξψλ  λα  αιιάμνπλ  ηε  

ζπµπεξηθνξά  ηνπο (http//www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/r86.pdf).   

Σελ  θαµπάληα  απηή  άξρηζαλ  θαη  άιιεο  θνηζέδηθεο  ηνπηθέο  αξρέο,  

νδεγνχµελεο  απφ  µνλάδεο  γπλαηθψλ  ή  ίζσλ  επθαηξηψλ.  ην  Λνλδίλν  

αλαµνξθψζεθε  γηα  λα εζηηάζεη  µφλν  ζηελ  νηθνγελεηαθή  βία  θαη εηθφλεο  πνπ  

ρξεζηµνπνηνχληαη  είλαη  απφ άλδξεο  δξάζηεο  παξά  απφ  ηηο  γπλαίθεο  πνπ  



 

 

θαθνπνηνχληαη.  Ώπηφ  δεµηνχξγεζε  ζνβαξή  αληηπαξάζεζε  ζρεηηθά  µε  ηελ  

αληίζεζε  ζηηο  εηθφλεο  ηνπ  Βδηµβνχξγνπ,  µε  ηελ  ελδπλαµσηηθή  παξνπζίαζε  ησλ  

γπλαηθψλ  θαη  ησλ  παηδηψλ  ζε  θαζεµεξηλέο  πεξηπηψζεηο,  θαη  ζηηο  εηθφλεο  ηνπ  

Λνλδίλνπ,  απφ  δξάζηεο  πνπ  είλαη  απφ  ζπµσµέλνη  σο  παζεηηθνί.  Βίλαη  θαη  µηα  

νπζηαζηηθή  δηαθνξά  ζηα  ζιφγθαλ  πνπ  ρξεζηµνπνηνχληαη  απφ  ηηο  δχν  πφιεηο.  Οη  

αθίζεο  ηνπ  Βδηµβνχξγνπ  έρνπλ  ηελ  αηάθα:  «Δ  αληξηθή  θαηάρξεζε  ηεο  δχλαµεο  

ηνπο  είλαη  έγθιεµα»,  ελψ  νη  αθίζεο  ηνπ  Λνλδίλνπ  έρνπλ  πηνζεηήζεη  έλα  πην  

ειαθξχ  ζιφγθαλ:  «∆ελ  είλαη  µφλν  έλα  γεγνλφο  ηεο  δσήο,  είλαη  έλα  έγθιεµα.»  

Έλα  ηειεπηαίν  ζεµείν  είλαη  φηη  ε  θαµπάληα  ηνπ  Βδηµβνχξγνπ,  ζθφπηµα  μεθίλεζε  

µε  έλα ζέµα  πνπ  ήηαλ  αδχλαην  γηα  ην  θνηλφ  ή  ηα  ηδξχµαηα  λα  θέξνπλ  αληίζεζε  

θαη  ζηαδηαθά  νδήγεζε ζην  ηειηθφ  ζιφγθαλ  µε  επαγσγηθφ  θαη  ελδηαθέξνλ  ηξφπν.  

πσο  αλαθέξεηαη,  ε νηθνγελεηαθή  βία,  ήηαλ  απνδεθηή  γηα  αηψλεο.  Υξεηάδεηαη  

πεηζηηθή  πξνζέγγηζε,  φρη  πεξηγξαθηθή  γηα  λα  πξαγµαηνπνηεζεί  πξαγµαηηθή  

αιιαγή.  Μηα  αμηνιφγεζε  ηεο  θαµπάληαο ηνπ  Βδηµβνχξγνπ,  ζπµπέξαλε  φηη  ήηαλ  

πεηπρεµέλε  γηαηί  ηξάβεμε  ηελ  πξνζνρή  θαη  γελίθεπζε  ην  δηάινγν  γηα  ηα  ζέµαηα  

πνπ  ηνλίδεη.  Βπίζεο  βνήζεζε  ηνπο  αλζξψπνπο  λα  ζπιινγηζηνχλ  ηε  δχλαµε  πνπ  

έρνπλ  ζαλ  ελήιηθεο  θαη  ζαλ  άληξεο  θαη  ήηαλ  πξφθιεζε  ζρεηηθά  µε  θάπνηεο  

ιάζνο  αληηιήςεηο  γηα  ηελ  νηθνγελεηαθή  βία  θαη ηελ  παηδηθή  θαθνπνίεζε.   

Οη  ηνπηθέο  αξρέο  ζηε  θνηία  δεµηνχξγεζαλ  µηα  ζχλζεηε  αλαθνξά  µε  

µεξηθέο  πξνηάζεηο  ζε  ζρέζε   µε  ηελ  αληαπφθξηζε  φισλ  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ  θαη  

ππεξεζηψλ  πξνο  ηελ  νηθνγελεηαθή  βία. Δ  αλαθνξά,  έιεγε  φηη  έγηλαλ  πνιχ  ιίγα  

ζρεηηθά  µε  ηελ  εθηίµεζε  ηεο  έληαζεο  πνπ  έρεη  ε  νηθνγελεηαθή  βία  ζηε  θνηία.  

λησο  µηα  µφλν  πεξηθεξεηαθή  αξρή  είρε  θάλεη  θάπνηα  ζπζηεµαηηθή  πξνζπάζεηα  

γηα  λα  µαδέςεη  πιεξνθνξίεο  ηέηνηνπ  είδνπο.  Οη  πεξηζζφηεξεο  αξρέο  βξίζθνληαη  

ζηηο  αλαθνξέο  ηεο  Women‘s  Aid  ζαλ  νδεγφ,  ελψ γλσξίδνπλ  φηη  απηά  ηα  

λνχµεξα  απνηεινχλ  µφλν  έλα  µηθξφ  θνµµάηη  ηνπ  πξνβιήκαηνο.  Ώλαδεηψληαο  



 

 

ζπιινγηθή  αληαπφθξηζε,  ε  αλαθνξά  έδσζε  θάπνηεο  πξνηάζεηο  γηα  µηα  ζεηηθή  

δηππεξεζηαθή  αληαπφθξηζε.  Ώπηέο  πεξηιακβάλνλ:  ηελ  παξαγσγή  ελεµεξσηηθνχ  

θπιιαδίνπ  γηα  ηελ  πνηθηιία  ππεξεζηψλ  πνπ  είλαη  δηαζέζηµεο  γηα  ηηο  γπλαίθεο  

πνπ  επεξεάδνληαη  απφ  ηελ  ελδννηθνγελεηαθή  βία.  Σελ  έλαξμε  έξεπλαο  γηα  ηελ  

εθηίµεζε  ηεο  έληαζεο  ηνπ  πξνβιήκαηνο  ζε  θάζε  γεσγξαθηθή  πεξηνρή  πξηλ  λα  

εθηηµεζεί  ε  πην  θαηάιιειε  δηππεξεζηαθή  αληαπφθξηζε.  Σνλ  νξηζµφ ησλ  ζηφρσλ  

γηα  δξάζε µέζα  θαη  µεηαμχ  ησλ  ππεξεζηψλ  θαη  ηελ  ππνθίλεζε  ελφο ζπζηήκαηνο  

ειέγρνπ  θαη  επηζεψξεζεο..  Δ  ελζάξξπλζε  ηεο  εμέιημεο  ηεο  δηππεξεζηαθήο  

πξνζέγγηζεο  ζπµπεξηιαµβάλνληαο  εηδηθνχο  πγείαο,  ην  παξάξηεµα  θνηλσληθήο  

αζθάιεηαο  θαη  ηνπ  εζεινληηθνχ ηνµέα.  Σελ  πξφιεςε  µέζσ  ηεο  εθπαίδεπζεο  ζηα  

ζρνιεία  θαη  ζηελ  θνηλφηεηα.   

Δ  αιιαγή  ζηνλ  ηξφπν  πνπ  νη  νξγαλψζεηο  αληαπνθξίλνληαη  ζην  ζέµα  ηεο  

βίαο  θαηά  ησλ  γπλαηθψλ  ήηαλ  θαη  ζα  ζπλερίζεη  λα  είλαη  αξγή,  αιιά ε αιιαγή  

ζπµβαίλεη.  Μηα  άιιε  πηζαλή  πεξηνρή  γηα  θαηλνηνµίεο  είλαη  ζηελ  εληαία  

εθπαίδεπζε  ζηειερψλ  θαη νµαδηθή  δνπιεηά.  Οη  θνηλσληθνί  ιεηηνπξγνί  θαη ε  

αζηπλνκία ήδε  αλαιακβάλνπλ  νµαδηθέο  έξεπλεο  ζηνλ ηνκέα ηεο  παηδηθήο  

θαθνπνίεζεο.  Πξνο  ην παξφλ,  ππάξρνπλ  ιίγα  ζηνηρεία  φηη  απηφ ζα ζπµβεί  θαη  

ζηελ  νηθνγελεηαθή  βία,  αιιά ε θαζηέξσζε  κνλάδσλ  µε  εηδηθνχο  µέζα  ζηηο  

δπλάµεηο  ηεο  αζηπλνκίαο  κπνξεί  λα  δείμεη  ην  δξφµν.  Σψξα,  απηέο  νη  µκνλάδεο  

εµµέλνπλ  ζηα  δχν  µκνληέια,  είηε  ηεο  έξεπλαο  γηα  ηελ  ζεμνπαιηθή  

παξαπησµαηηθφηεηα  ησλ  ελειίθσλ  ή  ζαλ  µκνλάδεο  έξεπλαο  µε  εηδηθνχο  ζρεηηθά  

µε  ηελ  παηδηθή  θαθνπνίεζε.  ηε  θνηία  θαµία  απφ  απηέο  ηηο  µκνλάδεο  δελ  έρεη  

δηθαηνδνζία  ζε  ζέµαηα  νηθνγελεηαθήο  βίαο,  αλ  θαη  ππάξρνπλ  μερσξηζηέο  µνλάδεο  

γη‘  απηφ  ην  ζθνπφ  ζε  µεξηθέο  αζηπλνµηθέο δπλάµεηο  ηεο  Ώγγιίαο (Pyrgos M, 

2002: 220 - 222).  



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

κοπόσ και τόχοι Ερευνητικόσ Μελϋτησ  

 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ ε ηξίκελε πηινηηθή 

εθαξκνγή, ζε αγξνηηθά θαη αζηηθά θέληξα, ελφο πξσηνθφιινπ αλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαζψο θαη ηελ 

θαιχηεξε πιεξέζηεξε αληαπφθξηζε απηψλ ζηελ θνηλφηεηα. 

ηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ζπκάησλ, ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο κηαο 

πεξίπησζεο. Μαθξνπξφζεζκα, ε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ απφ επαγγεικαηίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο,  ζηφρεπε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε θαη απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

επζπλψλ κεηαμχ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ε 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ε αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ηελ ζηήξημε, ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο. 

 

 

 



 

 

Ερευνητικϊ Ερωτόματα 

 

I. Ώπμήζεθε ν αξηζκφο δηαπηζησκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζπκαηνπνίεζεο εγθχσλ 

γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ 

‗αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο‘; 

II. Βληζρχζεθαλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  ζρεηηθά 

κε ηελ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

νδεγνχ;  

III. Βληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηεο εγθχνπ 

γπλαίθαο;  

IV. Ώλαπηχρζεθε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ επαγγεικαηηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηηο πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε  ηεο θαθνπνίεζεο 

ησλ εγθχσλ θαη κε πνην ηξφπν; 

V. ΐειηηψζεθε ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκησλ κνλάδσλ 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

νδεγνχ θαη κε πνην ηξφπν; 

Μεθοδολογύα  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νδεγνχ αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ ζε πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα αμηνπνηψληαο ηα 



 

 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθήο κειέηεο κε ηίηιν «Ώλάπηπμε πξσηνθφιινπ 

αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016, ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνπηπρηαθήο κειέηεο, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλίρλεπζε, ηελ εθηίκεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο Ν. Δξαθιείνπ 

θαη ηδησηηθψλ επαγγεικαηηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηελ θαθνπνηεκέλε έγθπν. Βλ ζπλερεία ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο 

κε ηε ρξήζε  εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Δ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ 

εκπεηξηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ ην θάζε 

Κέληξν Τγείαο πνπ εληνπίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Οη 

εθπξφζσπνη απηνί νξίζηεθαλ κε βάζε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα θαθνπνίεζεο ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχλ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ρξήζε 

ηαθηηθήο θιίκαθαο πνπ απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο 1
ε 

ΣΟΜΤ (n= 12), 4
ε ΣΟΜΤ (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=19) πνπ 

κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ θαθνπνηεκέλε έγθπν, γηα ηελ κέηξεζε θαη 

θαηαγξαθή εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα, πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ 

νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο». 

ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πηνζέηεζε ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο» νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 



 

 

ζηειερψλνπλ ηελ 1
ε 
ΣΟΜΤ (n= 12), 4

ε ΣΟΜΤ (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. 

ΐαξβάξβαο (n=19) ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ έιαβαλ ηελ απαξαίηεηε 

εθπαίδεπζε ζε 1 ζπλάληεζε 3σξψλ, κε ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α)  

κεζφδνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ θάζε επαγγεικαηία, β) ηξφπνπο 

αλαγλψξηζεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε 

ππεξεζία/θνξέα, γ) εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε 

θαη ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα, δ) 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε επαγγεικαηίαο σο πξνο ην δηθφ ηνπ αληηθείκελν 

αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο/θνξέα πνπ ππεξεηεί. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

πηνζέηεζε ηνπ νδεγνχ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαηά ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηξίκελε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο» απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ 

ηξηψλ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ θεληξψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ, ηελ 1ε 

ΣΟΜΤ (n= 12), 4
ε ΣΟΜΤ (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=19). 

Μεηά ην πέξαο δπφκηζη κελψλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ  

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» ζηελ 1
ε 
ΣΟΜΤ 

(n= 12), 4
ε ΣΟΜΤ (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=19), πινπνηήζεθε 

πνηνηηθή έξεπλα, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ νδεγνχ,  κέζσ εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμήο ζε δχν εθπξνζψπνπο-ζπληνληζηέο πνπ νξίζηεθαλ απφ θάζε κία 

πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο. Οη εθπξφζσπνη απηνί νξίζηεθαλ κε βάζε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ. Σέινο πινπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ρξήζε ηαθηηθήο θιίκαθαο απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο γηα ηελ 



 

 

αμηνιφγεζε ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

νδεγνχ. 

 

Πεδύο Μελϋτησ 

Πεδίν κειέηεο ηεο ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο απνηέιεζαλ απφ ηα έμη 

αγξνηηθά θέληξα πγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ,  ην θέληξν πγείαο 

Ώγ. ΐαξβαξάο εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο πιεζέζηεξεο  πξνζέιεπζεο αζζελψλ θαη ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζηειέρσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε κε ηπραία δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν. 

Ώθφκε επηιέρζεθαλ δχν απφ ηα επηά αζηηθά θέληξα πγείαο, ε 1
ε  θαη 4

ε ΣΟπηθή 

Μνλάδα Τγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Δξαθιείνπ, εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο ζε πεξηνρέο ρακειψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, κε κε ηπραία 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν. 

 

τρατολόγηςη υμμετεχόντων 

 

Ώπφ ηελ 1ε Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο ε νπνία ζηειερψλεηαη κε 9 πγεηνλνκηθνχο 

παξφρνπο (4 Γελ. Εαηξνί, 1 Παζνιφγνο, 2 Ννζειεπηέο, 1 Βπηζθέπηε Τγείαο, 1 

Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ), έιαβαλ εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ 

‗Ώλίρλεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο‘, εθάξκνζαλ  θαη νη ελληά 

πγεηνλνκηθνί πάξνρνη γηα ηξείο κήλεο ηνλ νδεγφ.  Ώπφ ηελ 4ε ΣΟπηθή Μνλάδα Τγείαο 

ε νπνία ζηειερψλεηαη κε 9  πγεηνλνκηθνχο πάξνρνπο ( 3 Γελ. Εαηξνί, 1 Παηδίαηξνο, 1 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, 2 Ννζειεπηέο, 2 Βπηζθεπηψλ Τγείαο) ζπκκεηείραλ θαη νη 

ελληά επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 



 

 

ηνπ νδεγνχ, θαη εθάξκνζαλ ηνλ νδεγφ γηα ην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Ώπφ ην Κέληξν 

Τγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο ην νπνίν ζηειερψλεηαη κε 27 πγεηνλνκηθνχο πάξνρνπο (7 Γελ. 

Εαηξνί, 1 Παηδίαηξν, 2 Μαίεο, 1 Οδνληίαηξν, 1 Μηθξνβηνιφγν, 1 Κνηλσληθφ 

Λεηηνπξγφ, 6 Ννζειεπηέο, 8 Π. ηαηξεία),  έιαβαλ εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη εθάξκνζαλ γηα ηξείο κήλεο 19 επαγγεικαηίεο πγείαο απφ ην 

ζχλνιν ησλ 27, δειαδή εθηφο εθείλσλ πγεηνλνκηθψλ παξφρσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ηαηξείσλ. 

Βπηιέμηκεο γηα  ζπκκεηνρή ζηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ», ήηαλ φιεο νη ελήιηθεο έγθπεο 

γπλαίθεο, ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ηεο κειέηεο πνπ έδηλαλ ζπγθαηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζηε κειέηε. 

 

 

Ωδεια Διεξαγωγόσ Ϊρευνασ 

 

Γηα ιφγνπο εξεπλεηηθήο εζηθήο ιήθζεθε έγθξηζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο απφ ηελ 7ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο (7ε ΤΠΒ) 

Δξαθιείνπ (βιέπε παξάξηεκα), θαηφπηλ θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (Ώξ. πξση. 7277/08-04-19).  

 

 

χϋδιο Παρϋμβαςησ 
 



 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 1
εο 
ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο, 4εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο 

Τγείαο θαη θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Δξαθιείνπ, 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο (κήλαο 0), αξρεηαθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ν θαηαγεγξακκέλνο αξηζκφο εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη έρνπλ ππνζηεί ελδνζπληξνθηθή βία γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 6 κελψλ πξηλ απν ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. Με ζηφρν ηελ ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ αξηζκνχ δηαπηζησκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζπκαηνπνίεζεο πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο πξσηνβάζκηεο κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο». 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

(κήλαο 0), πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηαθηηθή 

θιίκαθα, απηνζπκπιεξνχκελα.  γηα ηελ θαηαγξαθή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ παξφρσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο, ηεο 1
εο 

ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο θαη 4εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο ηεο ΠΒ Δξαθιείνπ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πξηλ 

ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ 

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» θαη ηελ έλαξμε ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο. Πξνεγνπκέλσο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ιάκβαλαλ έληππν 

ελεκέξσζεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. 

ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε πηνζέηεζε, πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο 

ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο» νη 

ζπκκεηέρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζηειερψλνπλ ηελ 1
ε 
ΣΟΜΤ (n= 12), 4

ε 

ΣΟΜΤ (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=19) ηεο πεξηθεξεηαθήο 



 

 

ελφηεηαο Δξαθιείνπ έιαβαλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζε 1 ζπλάληεζε δηάξθεηαο 

3σξψλ, κε ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) κεζφδνπο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ θάζε επαγγεικαηία, β) ηξφπνπο αλαγλψξηζεο θαη 

ππνζηήξημεο  ησλ ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα, γ) 

εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ζπκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα, δ) δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θάζε επαγγεικαηίαο σο πξνο ην δηθφ ηνπ αληηθείκελν αιιά θαη ζην 

πιαίζην ηεο ππεξεζίαο/θνξέα πνπ ππεξεηεί.  

Ώθνινχζεζε ε ηξίκελε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» ζηελ 1ε 
ΣΟΜΤ, 4

ε ΣΟΜΤ, θαη ην 

θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο φιεο ηεο 

παξέκβαζεο. 

Έπεηηα απν ηελ ηξίκελε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ πινπνηήζεθε α) 

αξρεηαθή έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ 

αληρλεχηεθε θαηά ην δηάζηεκα ησλ 3 κελψλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, β) πνηνηηθή 

έξεπλα κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζε δχν εθπξνζψπνπο-ζπληνληζηέο απφ ηελ 1
ε 

ΣΟπηθή Μνλάδα Τγείαο, ηελ 4
ε ΣΟπηθή Μνλάδα Τγείαο, θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. 

ΐαξβάξβαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πηινηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ηεο βειηίσζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, δηαρείξηζεο 

πεξηπηψζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ, γ) πνζνηηθή έξεπλα, κε 

απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απν ηελ 

πνηφηεηα θξνληίδα πνπ δέρηεθαλ νη έγθπεο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 

 



 

 

Πίλαθαο 1. ρεδηάγξακκα παξέκβαζεο 

 

Πξηλ ηελ 

Παξέκβαζε 

Καηά ηελ Παξέκβαζε Μεηά ηελ 
Παξέκβαζε 

  

Μήλαο 0 Μήλαο 1 

Γεθέκβξηνο 
Μήλαο 2 

Ιαλνπάξηνο 
Μήλαο 3 

Φεβξνπάξηνο 
Μήλαο 4 

Ώξρεηαθή 
έξεπλα γηα ηελ 
δηαπίζησζε 
θαθνπνηεκέλσ

λ εγθχσλ 
γπλαηθψλ ηνπο 
πεξαζκέλνπο 6 

κήλεο ζηελ 1ε 
4
ε ΣΟΜΤ θαη 
θέληξν πγείαο 
Ώγ. ΐαξβάξαο 
ηεο ΠΒ 
Δξαθιείνπ 

Παξέκβαζε Βθαξκνγή Πξσηνθφιινπ Ώλίρλεπζεο 
θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ 
γπλαηθψλ ζηηο 1ε 4ε ΣΟΜΤ θαη θέληξν πγείαο Ώγ. 
ΐαξβάξαο ηεο ΠΒ Δξαθιείνπ 

Ώξρεηαθή 
έξεπλα γηα ηελ 
πξνζειεπζεκφη

εηα ησλ 
εγθχσλ 
γπλαηθψλ θαηά 
ην δηάζηεκα 
ησλ 3 κελψλ 
ηεο πηινηηθήο 
εθαξκνγήο 



 

 

Πνζνηηθή 
έξεπλα γηα ηελ 
θαηαγξαθή 
γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ 
ζηνπο 
πγεηνλνκηθνχο 
πάξνρνπο ησλ 
1ε 4ε ΣΟΜΤ 
θαη θέληξνπ 
πγείαο Ώγ. 
ΐαξβάξαο ηεο 
ΠΒ Δξαθιείνπ 

Παξαθνινχζεζε εμέιημεο ηεο παξέκβαζεο πιινγή 
δεδνκέλσλ 
κέζσ πνηνηηθήο 
έξεπλαο 
(εκηδνκεκέλεο 
ζπλέληεπμεο) 

ζε δχν 
εθπξνζψπνπο-

ζπληνληζηέο 
απφ ηελ θάζε 
ππεξεζία γηα 
ηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ νδεγνχ θαη 
βειηίσζε 
γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ, 

δηεπηζηεκνληθή

ο ζπλεξγαζίαο, 
δηαρείξηζεο 
πεξηπηψζεσλ 
θαηά η ελ 
εθαξκνγή ηνπ 
πξσηνθφιινπ 

Βλεκέξσζε 
πγεηνλνκηθψλ 
παξφρσλ ησλ 
1
ε
 4
ε ΣΟΜΤ 

θαη θέληξν 
πγείαο Ώγ. 
ΐαξβάξαο ηεο 
ΠΒ Δξαθιείνπ  
θαη 
παξνπζίαζε 
νδεγνχ 
«Ώλίρλεπζεο 
θαη 
δηαρείξηζεο 
ηεο βίαο θαηά 
ησλ εγθχσλ 
γπλαηθψλ» 

   πιινγή 
δεδνκέλσλ 
κέζσ 
πνζνηηθήο 
έξεπλαο (κε 
εξσηεκαηνιφγη

ν) γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε 
ηεο πνηφηεηαο 
θξνληίδαο ησλ 
εγθχσλ πνπ 
δέρηεθαλ λα 
ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ πηινηηθή 
εθαξκνγή ηνπ 
νδεγνχ  

 



 

 

Περιεχόμενο Παρϋμβαςησ 

Πξσηόθνιιν  

Σν Πξσηφθνιιν «Ώλίρλεπζεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο» 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε, ελίζρπζε θαη απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

επζπλψλ κεηαμχ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ. Ο νδεγφο πεξηιακβάλεη: 

 α)  κεζφδνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ θάζε επαγγεικαηία. 

πσο κε πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηεο θαηεγνξίεο εγθχσλ γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα 

ειέγρνληαη. Ώθφκε δηακνξθσκέλεο θπζηθέο θαη δηαθξηηηθέο εξσηήζεηο εμέηαζεο πνπ ζ 

κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο θαηά ηελ επαθή κε κία έγθπν γπλαίθα 

πνπ πηζαλφλ έρεη ππνζηεί ζπληξνθηθή βία. 

β) ηξφπνπο αλαγλψξηζεο θαη ππνζηήξημεο  ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ 

ζπληξνθηθήο βίαο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα. πσο δείθηεο 

θαη πηζαλέο ελδείμεηο ζσκαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ, ‗‗θφθθηλεο ζεκαίεο‖  ζην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ θαθέινπ ηεο αζζελνχο θαη θαηά ηελ παξνπζία ηεο εγθχνπ ζηελ ππεξεζία 

πγείαο. Πξνηάζεηο εθηεηακέλεο αμηνιφγεζεο ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ πγείαο.
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γ) εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία/θνξέα. Ώλαθέξνληαη αλαιπηηθά κέζνδνη θαη ηερληθέο ειέγρνπ, 

αμηνιφγεζεο, παξέκβαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο. Βλψ παξάιιεια παξέρνληαη 

ζπγθεθξηκέλα έληππα θαηαγξαθήο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν. 

 δ) Ώπνζαθήληζε επαγγεικαηηθψλ ξφισλ θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε επαγγεικαηίαο σο πξνο ην 

δηθφ ηνπ αληηθείκελν αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο/θνξέα πνπ ππεξεηεί. Ο νδεγφο παξέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνλ θάζε επαγγεικαηία μερσξηζηά βάζε ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ. 

 

Διαδικαςύεσ που περιλϊμβανε η Πιλοτικό Εφαρμογό 

 

 

Ώλαγλψξηζε-Πξνζπκπησκαηηθφο Έιεργνο 

ινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζηειέρσλαλ  1
ε 
ΣΟΜΤ, 4

ε ΣΟΜΤ, θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. 

ΐαξβάξαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ, είηε θαηά ηελ άκεζε ζπλάληεζε ηνπο κε κηα έγθπν 

γπλαίθα ζε πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ, είηε έκκεζεο ζπλάληεζεο κε κία έγθπν γπλαίθα σο ζπλνδφ 

αζζελνχο, πξνέβαηλαλ ζε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθχνπ θαη 

πξαγκαηνπνηνχζαλ  ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο αλίρλεπζεο θαη δηεξεχλεζεο πηζαλήο ζπκαηνπνίεζεο ηεο 

εγθχνπ γπλαίθαο.     

Βθηίκεζε-Αηαρείξηζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο γπλαίθα αξλνχληαλ ηελ θαθνπνίεζε, θαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο έθξηλε 

λα κελ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή ηεο εηθφλα θαηά ηελ θπζηθή 

εμέηαζε, ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαηαρσξνχζε ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζηνλ θάθειν ηεο αζζελνχο. 



 

 101 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο γπλαίθα αξλνχληαλ ηελ ζπληξνθηθή βία, ελψ ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

είρε δηαπηζηψζεη ζαθείο ελδείμεηο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ θπζηθή εμέηαζε, ηφηε δελ αζθνχζε πεξηζζφηεξε 

πίεζε. Αηαβεβαίσλε ηελ έγθπν γπλαίθα φηη ε ππεξεζία πγείαο κπνξεί λα ηεο πξνζθέξεη ππνζηήξημε θαη ηεο 

πξφζθεξε ζπγθεθξηκέλν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπληξνθηθή 

θαθνπνίεζε. Ο επαγγεικαηίαο πγείαο θαηέγξαθε ηα επξήκαηα ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο πγείαο δηέθξηλε ζαθείο ελδείμεηο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο 

θαηά ηελ θπζηθή εμέηαζε ηεο αζζελνχο θαη ε έγθπνο γπλαίθα απνθάιππηε ηελ ζπληξνθηθή βία, ν 

επαγγειακαηίαο πγείαο έπξαηηε αλάινγα κε ην ζηάδην εηνηκφηεηαο  αιιαγήο πνπ βξηζθφηαλ ε έγθπνο 

γπλαίθα. Αηαβεβαίσλε ηελ έγθπν γπλαίθα πσο δελ επζχλεηαη εθείλε γηα φηη ηεο ζπκβαίλεη θαη έθθξαδε ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εγθχνπ θαη νινθιήξσλαλ καδί ηελ «αμηνιφγεζε θηλδχλνπ». ζηε ε 

έγθπνο γπλαίθα  λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία θηλδχλνπ ζηελ δσή ηεο θαη λα πάξεη ηηο αλάινγεο απνθάζεηο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο. Καη νινθιεξνλψηαλ εθηίκεζε ηεο «θνηλσληθήο θαηάζηαζεο» ηεο εγθχνπ, γηα ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε  θαη ην δίθηπν ππνζηήξημεο πνπ δηαζέηε απφ ην νηθνγεηλαηθφ-θηιηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο. Ο επαγγεικαηίαο πγείαο θαηέγξαθε ηα επξήκαηα θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή/ππνζηήξημε πνπ 

παξείρε ζηνλ θάθειν ηεο αζζελνχο. 

Καηαγξαθή-Σεθκεξίσζε ζηνλ Εαηξηθφ Φάθειν 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαηέγξαθαλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε.  Σφζν ζηελ πεξίπησζε απνθάιπςεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ηεο 

εγθχνπ γπλαίθαο φζν ζηελ άξλεζε ηεο ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαηέγξαθε απηνιεμεί ηελ απνθάιπςε, 

θαηέγξαθε ζηνλ θάθειν ηεο αζζελνχο πεξηγξαθηθά ηηο ελδείμεηο, ηνπο πηζαλνχο ζσκαηηθνχο ηξαπκαηηζκνχο. 

Σεθκεξίσλαλ κε ηελ ρξήζε  θσηνγξαθηθήο θάκεξαο αλ ήηαλ εθηθηφ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο.  Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ηεθκεξίσλαλ θαη θαηέγξαθαλ ζηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ηεο αζζελνχο φια ηα επξήκαηα θαη ηηο ελδείμεηο ζπληξνθηθήο βίαο θαη ζηελ πεξίπησζε άξλεζεο ηεο 

ζπληξνθηθήο βίαο ηεο εγθχνπ γπλαίθαο. 
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Τπνζηήξημε 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θιήζεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ππνζηεξηθηηθψλ 

δειψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ  ξαληεβνχ ηνπο κε ηελ έγθπν 

γπλαίθα. Ώθφκε είραλ ππφςε ηνπο  δηάθνξεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αληίδξαζεο ηεο εγθχνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έξζνπλ ζε επαθή, ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο, επηβιαβείο δειψζεηο πνπ ζα έπξεπε λα απνθχγνπλ. 

Παξαπνκπή 

Ο επαγγεικαηίαο πγείαο ελεκέξσλε ηελ έγθπν γπλαίθα ζχκα ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο γηα ην είδνο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαπεκθζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο φπσο ζπκβνπιεπηηθέο/ 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο,  λνµηθέο ππεξεζίεο,  ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη 

εθηάθησλ αλαγθψλ, θαηαθχγηα/μελψλεο. Έπεηηα ιάκβαλε ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο εγθχνπ γπλαίθαο γηα 

παξαπνκπή. 

Ϊντυπο ‘υμμετϋχουμε ςτην προςπϊθεια βύωςησ ςχϋςεων αλληλοκατανόηςησ ςιγουριϊσ και 

αγϊπησ με τον ςύντροφο μασ. Κατευθύνςεισ για τισ γυναύκεσ που βιώνουν ενδοςυντροφικό 

βύα’ 

Σν έληππν ‗πκκεηέρνπκε ζηελ πξνζπάζεηα βίσζεο ζρέζεσλ αιιεινθαηαλφεζεο ζηγνπξηάο θαη 

αγάπεο κε ηνλ ζχληξνθν καο. Καηεπζχλζεηο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ ελδνζπληξνθηθή βία‘ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην εξγαζηήξην Τγείαο θαη Οδηθήο Ώζθαιείαο ηνπ ΒΛΜΒΏ Κξήηεο. Πξνζθεξφηαλ απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο έγθπεο γπλαίθεο πνπ αξλνχληαλ ηελ θαθνπνίεζε αιιά ππήξρε ε ππνςία βίαο 

ζηνρεχνληαο ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηελ δήηεζε βνήζεηαο. Σν έληππν απνηειείηε απφ 

δέθα κέξε. 

 

 

Μετρόςεισ/Αξιολόγηςη Πιλοτικόσ Εφαρμογόσ 
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Πξηλ ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή 

Αξρεηαθή έξεπλα 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηελ 1ε Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο, 4ε Σνπηθή 

Μνλάδα Τγείαο θαη θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Δξαθιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αξρεηαθή έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο 

θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα, ηνπο πεξαζκέλνπο έμη κήλεο.  

 

Δξσηεκαηνιόγην κέηξεζεο γλώζεσλ ησλ επαγγειακαηηώλ πγείαο (Premis) 

Τινπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κέζσ δνκεκέλνπ απηνζπκπιεξνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Premis) κε 

ηαθηηθή θιίκαθα, γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ φζνλ αλαθνξά ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ θέληξνπ πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο, ηεο 1εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο θαη 4εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο ηεο 

ΠΒ Δξαθιείνπ πξηλ ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ 

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» θαη ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

Πξνεγνπκέλσο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ιάκβαλαλ έληππν ελεκέξσζεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. 

 

Μεηά ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή 

Έληππν Αμηνιόγεζεο/Σεθκεξίσζεο θαθνπνηεκέλεο εγθύνπ 

 

Δ δηαδηθαζία εθηίκεζεο θαη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ φζσλ αλαθνξά ηελ Ώμηνιφγεζε/Σεθκεξίσζε ηεο 

ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα  πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εηδηθά δηακνξθσκέλν δνκεκέλν έληππν 

θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο, απηνζεκπιεξνχκελν, θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο ηνπ κε 

ηελ έγθπν γπλαίθα. πκπιεξσλφηαλ απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ ζηειέρσλε ην θέληξν πγείαο Ώγ. 
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ΐαξβάξαο, ηεο 1εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο θαη 4εο ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο ηεο ΠΒ Δξαθιείνπ, θαηφπηλ 

ζπλάληεζεο, αλεμαξηήηνπ απνθάιπςεο ή φρη ηεο βίαο απφ ηελ έγθπν. ΐαζηζκέλν ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

πεξηιάκβαλε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην ράξηε ζψκαηνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Σν έληππν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πεξηιάκβαλε 26 εξσηήκαηα 

(βιέπε παξάξηεκα). Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ήηαλ νθηψ θαη αθνξνχζαλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

εγθχνπ, δηεξεχλεζε ηεο χπαξμε βίαο παξέρνληαο παξαδείγκαηα θπζηθψλ εξσηήζεσλ, αμηνιφγεζε ηεο 

έληαζεο-ηφπνπ ηεο θαθνπνίεζεο, αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εγθχνπ γπλαίθαο, επηινγή παξαπνκπήο ζε 

ππεξεζίεο ζηήξημήο γηα ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαηθά θαη ην παηδί, ζε λνκηθφ ζχκβνπιν, ζηε αζηπλνκία, ζηελ 

εηζαγγειία. Πιεξνθνξίεο αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ βίαο ζε άιιεο ππεξεζίεο, ζπγθαηάζεζε εγθχνπ γπλαίθαο 

γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ησλ ηξαπκαηηζκψλ. Σέινο ην έληππν πεξηιάκβαλε ρψξν γηα ηελ 

πεξηγξαθή θαηαγξαθή ηεο παξέκβαζεο πνπ αθνινχζεζε ν επαγγεικαηίαο πγείαο.  

 

Έληππν ηθαλνπνίεζεο εγθύσλ γπλαηθώλ  

 

Σν έληππν αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ (βιέπε παξάξηεκα) πνπ έιαβαλ νη έγθπεο 

γπλαίθεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ απηνζεκπιεξνχκελνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηαθηηθή θιίκαθα, 

βαζηζκέλν ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο θαηφπηλ 

ηελ ζπλάληεζεο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε εηδηθφ θνπηί πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε 

εθάζηνηε πξσηνβάζκηα κνλάδα θξνληίδαο πγείαο. Πξνεγνπκέλσο ιάκβαλαλ έληππν ελεκέξσζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ εγθχσλ πεξηιάκβαλε 

πέληε κέξε θαη ζπλνιηθά 33 εξσηήκαηα. Ώληινχζε ζηνηρεία γηα ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εγθχσλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ πνηφηεηα ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Καηακεηξνχζε ηελ πξφζεζε αιιαγήο ζηελ δσή  ησλ εγθχσλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο 

βίαο θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο ηνπο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εγθχνπ γπλαίθαο απφ ηε 

ζπλάληεζεο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. 

 

 

πλέληεπμε ζπληνληζηώλ ησλ ππεξεζηώλ ΠΦΤ  
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 Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ νδεγνχ 

πινπνηήζεθε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζε δχν ζπληνληζηέο-εθπξνζψπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο απφ θάζε 

πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο πνπ εθάξκνζαλ ηνλ νδεγφ κεηά ην πέξαζκα ησλ ηξηψλ κελψλ ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ, δειαδή ηελ 1
ε Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο, 4ε Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο θαη ην θέληξν 

πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ έμη θαη αθνξνχζαλ ηελ αλίρλεπζε 

αιιαγψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ, ηελ ηεθκεξίσζε/θαηαγξαθή ηεο ζπληξνθηθήο βίαο 

θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο, ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηα ηελ θαιχηεξε 

ππνζηήξημε θαη αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ θαη ηέινο ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ηα ζρφιηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ γηα ηνλ νδεγφ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο». 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
 

Αποτελϋςματα ερωτηματολογύου γνώςεων επαγγελματιών υγεύασ 

Κνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  ζπκκεηερόλησλ  

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αξηζκνχληαη ζε 26 ζπλνιηθά. πκπιεξψζεθαλ απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπνπ εξγάδνληαλ ζε θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ επαγγεικαηίεο πγείαο φπνπ απαζρνινχληαη ζηελ 1ε 
ΣΟπηθή Μνλάδα Τγείαο (n= 12), 4ε 

ΣΟπηθή Μνλάδα Τγείαο (n=9), θαη ην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=18) ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Δξαθιείνπ Κξήηεο.  Ώπφ ηηο απιέο θαηαλνκέο (Πίλαθαο 1) πξνθχπηεη φηη 8 (30.8%) ήηαλ άλδξεο θαη 18 

(69.2%) γπλαίθεο. Δ κέζε ειηθία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ήηαλ 44,6 έηε (9,6 Σ.Ώ.). ζνλ αλαθνξά ηελ 

εηδηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο,  Γεληθνί Εαηξνί ήηαλ 7 (26.9%), Ννζειεπηέο ήηαλ 7 (26.9%), Μαίεο 

ήηαλ 2 (7.7%), Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ήηαλ 3 (11.5%), Βπηζθεπηξηψλ πγείαο ήηαλ 3 (11.5%), Σερλνιφγνο 

Εαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ 1 (3.8%),  Παηδίαηξνη ήηαλ 3  (11.5%). Δ κέζε ηηκή ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο 

ήηαλ 42.6 (9,6 Σ.Ώ.).  

Πίλαθαο 1. Κνηλσληθνδεκνγξαθηθφ πξνθίι επαγγεικαηηψλ πγείαο 

N=61                                                   N                                               %                            

Φχιν 

Άλδξεο 8 30.8 

Γπλαίθεο 18 69.2 

Διηθία 44.6* 9.6* 
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Βπάγγεικα/Βηδηθφηεηα 

Γελ. Εαηξφο 7 26.9 

Ννζειεπηήο 7 26.9 

Μαία 2 7.7 

Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο 3 11.5 

Βπηζθέπηεο Τγείαο 3 11.5 

Σερλνιφγνο Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ 1 3.8 

Παηδίαηξνο 3 11.5 

   

Έηε Πξνυπεξεζίαο 42.6* 9.6* 

ξεο πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ ζπληξνθηθή βία 
14.4* 10.3* 

 

 *Μέζε ηηκή, Σππηθή Ώπφθιηζε 

 

 

Αποτελϋςματα ερωτηματολογύου εγκύων γυναικών 

 

Κνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερόλησλ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αξηζκνχληαη ζε 2 ζπλνιηθά. πκπιεξψζεθαλ απφ έγθπεο 

γπλαίθεο αζζελείο ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ 1
εο 
ΣΟπηθήο Μνλάδαο Τγείαο (n= 12), 4

εο ΣΟπηθήο 

Μνλάδαο Τγείαο (n=9), θαη ηνπ θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξβαο (n=18) ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Δξαθιείνπ Κξήηεο. Ώπφ ηηο απιέο θαηαλνκέο (Πίλαθαο 2) θαίλεηε φηη ε κέζε ηηκή ειηθίαο ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ ήηαλ 32 έηε (4.2 Σ.Ώ.). Ώπφθνηηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 2, επαγγέινληαλ ε πξψηε 

δαζθάια δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ε δεχηεξε εηδηθεπφηαλ ζηα νηθνλνκηθά ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δ κέζε 

ηηκή ησλ κελψλ θχεζεο ζηηο δχν έγθπεο γπλαίθεο ήηαλ 8 (Σ.Ώ. 1.4). Μία ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνηεινχζε 



 

 108 

πξψηε επίζθεςε ζηελ πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο, ελψ ε δεχηεξε είρε επηζθεθηεί ηελ ππεξεζία αθφκε 

πέληε θνξέο ζην παξειζφλ. Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε απνηεινχζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ. Δ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ήηαλ έγγακεο. Μία ζηηο δχν δηαλνχζε ηελ 

πξψηε ηεο εγθπκνζχλε, ελψ ε δεχηεξε είρε αθφκε δχν παηδηά. Ώηηία επίζθεςεο ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκέλνο 

έιεγρνο εγθπκνζχλεο θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ . Ώζθαιηζηηθφο θνξέαο θάιπςεο ήηαλ ην ΕΚΏ θαη ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο . 

 

 

 

Κατόπιν τησ Πιλοτικόσ Εφαρμογόσ 

Αιιαγέο ζηελ Αλίρλεπζε θαη ηελ Γηαρείξηζε ζπκαηνπνηεκέλσλ εγθύσλ γπλαηθώλ 

Αλίρλεπζε/Πξνζπκπησκαηηθόο  Έιεγρνο 

Γηαρείξηζε/Δθηίκεζε/Σεθκεξίσζε 

 

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρεηαθήο έξεπλαο έμη κήλεο πξηλ ηε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ 

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο», δελ αληρλεχζεθε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νχηε απνθαιχθζεθε 

απφ έγθπν αζζελή θακία λέα δηάγλσζε ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο (Ν=26 100%). Μεηά ηνπο ηξεηο κήλεο ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ εληνπίζηεθαλ δχν έγθπεο. Μηα ζηηο δχν έγθπεο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ, αληρλεχηεθαλ κε ελδείμεηο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηελ 

νπνία θξίζεθε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, θαη πεξαηηέξσ ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε. 

 Δ ειηθία ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ήηαλ ηα 32 έηε, έγγακεο, απφθνηηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε κία 

εθ ησλ δχν εθπαηδεπηηθφο Ώ‘ζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ε δεχηεξε δηαρεηξηδφηαλ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη δχν έγθπεο γπλαίθεο ήηαλ ζηνλ 8ν κήλα θχεζεο. Γηα ηε κηα ήηαλ ε πξψηε 

επίζθεςε ζηελ ππεξεζία ΠΦΤ, ελψ γηα ηε δεχηεξε ήηαλ ε 6ε επίζθεςε. Δ επίζθεςε ήηαλ 
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πξνγξακκαηηζκέλε θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Γηα ηε κηα ζπκκεηέρνπζα ήηαλ ε πξψηε ηεο εγθπκνζχλε, 

ελψ γηα ηελ άιιε ε ηξίηε εγθπκνζχλε. Ώζθαιηζηηθφο θνξέαο θαη γηα ηηο δχν ήηαλ ην ΕΚΏ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο αλίρλεπζεο 

ζπληξνθηθήο βίαο απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο παξφρνπο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο εγθχσλ. Βλψ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, δελ πξαγκαηνπνηνχζαλ εξσηήζεηο 

αλίρλεπζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζε φινπο ηνπο αζζελείο (Ν=8 30.8%), θαη αηζζάλνληαλ ‗θαζφινπ 

πξνεηνηκαζκέλνη‘ λα αζθήζνπλ θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπληξνθηθή βία ζε κία έγθπν γπλαίθα 

(Ν=7 29/9%). Έθθξαζαλ νπδέηεξε ζηάζε φζνλ αλαθνξά ην θαηά πφζν άλεηα αηζζάλνληαη λα ζπδεηήζνπλ 

δεηήκαηα ζπληξνθηθήο βίαο καδί κε ηελ έγθπν αζζελή, θαη αλεπαξθείο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

ζπδήηεζεο ζπληξνθηθήο βίαο κε ηελ έγθπν αζζελή (Ν=8 30.8%), (Ν=6 23.1%). 

Πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ε πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δήισζε πσο αλαγλσξίδνπλ, 

αλάκεζα ζε άιια, σο πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα κφλν ηνπο ζπρλνχο ηξαπκαηηζκνχο (Ν=21 80.8%). χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα, κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή  ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ 

εγθχσλ γπλαηθψλ», αληρλεχζεθαλ ελδείμεηο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ ‗πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ‘ . 

 Βλψ θαη νη δπν πεξηπηψζεηο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

νδεγνχ δήισζε λα κελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ λα έρεη ππνζηεί ζπληξνθηθή βία, κία ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δήισζε φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξαγκαηνπνίεζαλ εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο 

ησλ παηδηψλ ηνπο.  Παξάιιεια ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαηέγξαςε ζεηηθά ζην έληππν 

Ώμηνιφγεζεο/Σεθκεξίσζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε φηη κία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ 

εγθχσλ ππήξμε ‗ππνςία θαθνπνίεζεο‘, ε εγθπκνζχλε πνπ δηέλπε ήηαλ απξνγξακκάηηζηε αιιά επηζπκεηή, 

θαη πσο πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εγθχνπ αζζελή.  

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δήισζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθή εθαξκνγή ‗θαζφινπ 

πξνεηνηκαζκέλνη‘ λα δηεμάγνπλ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αζζελνχο θαη ησλ παηδηψλ ηεο (Ν=8 30.8%), 

ειιηπήο γλψζεο ηνπ ξφινπ ηνπο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ εγθπκνζχλε (Ν=7 26.9%)  θαη 
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αλεπαξθήο γλψζεσλ ζε φηη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα κηα αζζελή πνπ βηψλεη ζπληξνθηθή 

θαθνπνίεζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Ώθφκε άζθεζαλ εξσηήζεηο εηνηκφηεηαο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

νπνία βηψλνπλ κέρξη ζήκεξα ελψ πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή νη επαγγεικαηίεο πγείαο δήισζαλ ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο ‗θαζφινπ έηνηκνη‘ λα εθηηκήζνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή ηνπ ζχκαηνο (Ν=9 34.6%), 

θαη πσο νη γλψζεηο ηνπο είλαη ακειεηέεο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαη ηεο εγθπκνζχλεο  

(9 34.6%). Ώληθαλφηεηα ζπιινγήο απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ αλαγλψξηζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ 

εγθπκνζχλε (Ν=6 23.1%), αλαγλψξηζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ έγθπν ρσξίο λα ξσηήζνπλ θαη λα 

ππάξμεη απνθάιπςε (Ν=8 30.8).   

 Μία ζηηο δχν έγθπεο γπλαίθεο δήισζε ζην πίλαθα κέηξεζεο εηνηκφηεηαο ηεο αιιαγήο ζηελ δσή ηεο, 

θαηφπηλ ηνπ ξαληεβνχ ηεο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ‗θαζφινπ έηνηκε λα πξνβεί ζε αιιαγέο ‘ ζην άκεζν 

κέιινλ. Βλψ απνηππψζεθε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, 

πιήξε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ζηάδην αιιαγήο θαη ηελ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ πνπ βηψλεη θάζε έγθπνο 

θαθνπνηεκέλε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζηελ δσή ηεο (Ν=.26 100%). 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε Πηινηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ Οδεγνύ από ζπκκεηέρνληεο έγθπεο 

γπλαίθεο  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ πνπ πξνζέδηδε ν νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» απφ ηηο 

έγθπεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξαγκαηνπνίεζαλ εξσηήζεηο αλίρλεπζεο ηεο 

ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα. χκθσλα κε ηα πεξαηηέξσ ζηνηρεία φζνλ αλαθνξά ηε δηαρείξηζε 

ηεο ζπληξνθηθήο βίαο νη έγθπεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο δήισζαλ πσο δελ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία πνπ λα 

είραλ ππνζηεί ζπληξνθηθή βία. Αηθνξνχκελα δεδνκέλα πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο 
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ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ φπνπ κία απφ ηηο δχν 

δέρηεθε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο.  

ην ζχλνιν ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ,  έκεηλαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηηο ελέπλεπζε, ηελ 

ζηήξημε πνπ πξφζθεξαλ, ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ηνπο, ην ελδηαθέξνλ, ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

πξνζπκία ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαηά 

ην ξαληεβνχ.   

ζνλ αλαθνξά ηνλ αξηζκφ πξφζεζεο ή ζθέςεο γηα αιιαγή ησλ εγθχσλ θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο ηνπο 

κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, κία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ζπκάησλ, ελψ ε 

δεχηεξε δήισζε θαζφινπ έηνηκε γηα αιιαγή. Οη έγθπεο γπλαίθεο, ζπκκεηέρνπζεο, δήισζαλ απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλεο θαηφπηλ ηνπ ξαληεβνχ ηνπο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ αηζζάλζεθαλ, ηεο ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξζεθε, ηελ επηθνηλσλία, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Σέινο, κία ζηηο δχν έγθπεο γπλαίθεο έκεηλε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο πξφζθεξαλ 

γηα ηελ ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή πνπ ηεο παξείρε ν επαγγεικαηίαο πγείαο αθφκε θαη 

θαηά ηελ άξλεζε γηα ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε, ελψ ε δεχηεξε δελ αλήθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε Πηινηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ Οδεγνύ από πγεηνλνκηθνύο πάξνρνπο  

πλέληεπμε  

 

Ώμηνιφγεζε αληίθηππνπ πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο σο πξνο ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζπκαηνπνίεζεο εγθχσλ γπλαηθψλ 

 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηελ πιεηνςεθία, ραξαθηήξηζαλ ηνλ νδεγφ, ζχκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ, 

σο κηα ‗θαιή θαζνδήγεζε‘ ‗βνεζεηηθφ ζηελ αλίρλεπζε‘ πνπ ‗θπζηθά θαη λαη‘ πξφζθεξε απηνπεπνίζεζε θαη 
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ζηγνπξηά θαηά ην ρεηξηζκφ γηα ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή πνπ δελ είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Οη νδεγίεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο 

εζηίαζεο ζε δεηήκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν, πξνθεηκέλνπ λα αληρλέπζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο εγθχσλ γπλαηθψλ, απινπνίεζε θαη εμφπιηζε ηελ θαζεκεξηλή αληαπφθξηζε ηνπο 

ζηηο αζζελείο. Πην ζπγθεθξηκέλα έθθξαζαλ ζεηηθά ζρφιηα ελίζρπζεο ηεο ζηγνπξηάο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

θαη θπζηθψλ εξσηήζεσλ πνπ δηέζεηε ν νδεγφο ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο 

αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο απφθξπςεο απφ ηελ έγθπν ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ‗Ναη κε έθαλε λα αηζζαλζψ 

ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ην πψο λα ρεηξηζηψ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, πνηεο εξσηήζεηο λα θάλσ, ην 

πψο λα θαηαιάβσ ελδερνκέλσο φηη κπνξεί λα ππνθξχπηεηαη θαθνπνίεζε ζην πεξηζηαηηθφ‘.  

Ώθφκε ραξαθηεξίζηεθε έλα ηδηαίηεξα ιεπηφ επαίζζεην δήηεκα ε ζπληξνθηθή βία πνπ ε ιαλζαζκέλε 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ, αδηάθξηηε πξνζέγγηζε, πξνζβνιή ηεο αζζελνχο ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

εληχπσζεο, απέηξεπε θαη απνηεινχζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζπληξνθηθήο βίαο. Με ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνζέγγηζεο ηεο εγθχνπ γπλαίθαο θάκζεθε ν 

δηζηαγκφο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ζηγνπξηά ηνπ ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο ηεο εγθχνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα: ‗Αελ γλσξίδσ ηη 

πξέπεη  λα πσ θαη ηη λα κελ πσ, γηα λα κελ ηελ θέξσ ζε δχζθνιε ζέζε αθφκε θαη κε κηα πνιχ απιή εξψηεζε 

γηα ηε δηεξεχλεζε θαθνπνίεζεο. Αελ γλψξηδα, θαη δελ έλησζα πνηέ ζίγνπξνο/ε πψο λα εθθξαζηψ. Ώθφκε θαη 

ζηε πεξίπησζε ιάζνπο εληχπσζεο, πψο λα κελ ηελ πξνζβάιισ. Βλψ ν νδεγφο πεξηέρεη πνιχ δηαθξηηηθέο θαη 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ κε θάλεη λα ληψζσ ηε ζηγνπξηά πσο δελ ζα πσ θάηη ιάζνο, δελ ζα πξνζβάιισ, 

δελ ζα παξαβηάζσ ηελ ηδησηηθφηεηα, ξσηψληαο ελ κέξεη θάηη ηφζν πξνζσπηθφ αιιά δεκφζην πξφβιεκα πφζν 

κάιινλ ζε κηα έγθπν γπλαίθα‘. 

Αηθνξνχκελεο απφςεηο εθθξάζηεθαλ απφ δχν επαγγεικαηίεο φπνπ ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα  ‗ήηαλ 

θαιφο ν νδεγφο κε ηελ έλλνηα φηη πήξα θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα πξνζεγγίζσ, φκσο είλαη έλα ζέκα 

πνιχ ιεπηφ θαη δελ κπνξψ λα πσ πσο είκαη ζίγνπξε…. Ώλ έρσ ηελ ζηγνπξηά πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δηαρεηξηζηψ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε‘. Ώθφκε εθθξάζηεθε ε αλάγθε νινθιεξσκέλεο επηκφξθσζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη 

δηαρείξηζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ ζπκαηνπνίεζεο ψζηε λα θαιιηεξγεζεί θαη λα εληζρπζεί ε ζηγνπξηά θαηά ηελ 
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επαθή κε κηα έγθπν γπλαίθα ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο. πσο αλαθέξζεθε ‗πηζηεχσ φηη ρξεηαδφκαζηε φινη νη 

επαγγεικαηίεο επηκφξθσζε, (θαη απηνί πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίεο πγείαο π.ρ. θαζαξίζηξηα κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θάηη ζηελ αλακνλή ησλ ΣΒΠ, αιιά εξγάδνληαη ζην ρψξν-θέληξν πγείαο), γηα λα αηζζαλζνχκε 

ζηγνπξηά θαη λα ζπλεξγαζηνχκε θαηάιιεια θαηά ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πεξίπησζεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά 

ηελ έγθπν. Αηφηη έρνπκε έιιεηςε ζην θνκκάηη ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο παξέκβαζεο αθφκε θαη απφ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ζε έλα ρψξν φπσο είκαζηε εδψ ηνπ θέληξνπ πγείαο, σο απνηέιεζκα ηα πεξηζηαηηθά λα 

είλαη πνιχ εχθνιν λα δηαθχγνπλ‘. 

 ‘ 

 

 

Ώμηνιφγεζε αληίθηππνπ πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  

επαγγεικαηηψλ πγείαο σο πξνο ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

 

ην ζχλνιν ηνπο νη επαγγεικαηίεο πγείαο αμηνιφγεζαλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ σο έλα 

εξγαιείν αξσγφ θαη ζεηηθφ εληζρπηή ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα. χκθσλα κε ιεγφκελα ‗πξνεγνπκέλσο δε ζα άγγηδα θαζφινπ έλα 

ηέηνην ζέκα‘. Έθθξαζαλ πσο είραλ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζπληηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ δηάζεζε ηνπο λα 

αθνινπζήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ηεο εγθχνπ πξνέθππηε.  

Βπηζεκάλζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο νη νδεγίεο  «θφθθηλεο ζεκαίεο» ηνπ νδεγνχ 

πνπ πεξηιάκβαλαλ αθξηβή ζεκεία εζηίαζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πξνο ηηο έγθπεο γπλαίθεο. χκθσλα 

κε ηα ιεγφκελα ‗πξηλ δελ είρα νχηε ηηο γλψζεηο πψο λα ην δηαρεηξηζηψ θαη λα ην θαηεπζχλσ θαη είρα θαη 

θάπνηεο ειιείπεηο γλψζεηο ζην λα θαηαιάβσ θάπνηα ζεκεία ‗θακπαλάθηα‘ ηα νπνία ζπλάληεζα ζηνλ νδεγφ 

θαη θαηάιαβα πνπ πξέπεη λα δίλσ ζεκαζία. Σψξα κε βάζε ηηο θφθθηλεο ζεκαίεο ηνπ νδεγνχ λνκίδσ φηη κνπ 

ζπκπιήξσζε ηηο γλψζεηο φηη κπνξψ λα ηζηκπήζσ θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κνπ δηάθεπγε δηαθνξεηηθά‘, 

‗ήηαλ εμαηξεηηθέο νη θφθθηλεο ζεκαίεο θαθνπνίεζεο, κνπ έδσζε ζηνηρεία γηα ην πνπ λα ζηξέςσ ακέζσο ηελ 

πξνζνρή κνπ‘. 
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Βπαγγεικαηίεο πγείαο θαηαξηηζκέλνη ζην δήηεκα ηεο ζπληξνθηθήο βίαο αλέθεξαλ πσο αγλννχζαλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ‗ήηαλ ηξνκεξά ρξήζηκεο νη εξσηήζεηο πνπ παξείρε ν 

νδεγφο. Καζψο δελ είλαη αθξηβψο ην ίδην φια απηά, κε φια απηά πνπ εγψ πίζηεπα γηα ην πψο λα δηαρεηξηζηψ 

κηα πεξίπησζε ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ επαθή πνπ είρα κε ην ζέκα. Τπήξρε 

δηαθνξνπνίεζε. Ο νδεγφο ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνο εθεί αθξηβψο πνπ έπξεπε‘.  

 

 

 

Ώμηνιφγεζεο δηαδηθαζίαο ηεθκεξίσζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο ζην ηαηξηθφ 

θάθειν ηεο εγθχνπ γπλαίθαο αζζελή 

 

Αηθνξνχκελεο απφςεηο αμηνιφγεζεο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» 

ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζπληξνθηθήο βίαο. Σξεηο ζηηο έμη πεξηπηψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ έθθξαζαλ 

επαηζζεηνπνίεζε ζην δήηεκα θαηαγξαθήο θαηφπηλ ηνπ νδεγνχ, ελψ ζην παξειζφλ απέθεπγαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο ηηο ελδείμεηο, ππνςίεο ή ηνπο θαλεξνχο ηξαπκαηηζκνχο. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ζην παξειζφλ ‗Ίζσο ζθεθηφκνπλ είλαη βαξηά φια απηά γηα λα ηα θαηαγξάςσ, αιιά 

θαη πάιη δελ ήηαλ αλάγθε κνπ λα ηα θαηαγξάςσ. Μέλσ ζηα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο κνπ δειαδή λα ιάβσ 

έλα γπλαηθνινγηθφ ηζηνξηθφ, θαη επίζεο δελ ζα ην κνηξαζηψ κε θάπνηνλ άιινλ επαγγεικαηία πγείαο, δε ζα ην 

θνηλσλήζσ ζε θάπνηνλ, ζα ηελ δψ κφλν εγψ πάιη θαη θαλείο άιινο. Ίζσο λα ην ζεκεηψζσ γηα λα ην ζπκεζψ 

εγψ ηελ επφκελε θνξά‘. Καηφπηλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ‗ηψξα 

φκσο κεηά ηνλ νδεγφ θαηαιαβαίλσ φηη είλαη αλαγθαία ε θαηαγξαθή γηα λα κεηαθεξζεί θάπνπ φιν απηφ‘. 

Ώθφκε εηπψζεθε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ε θαηαγξαθή ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ηεο αζζελνχο κε θίλεηξν ηε κεηαθνξά ηεο επζχλεο ππνζηήξημεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ εμαηηίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ επαγγεικαηία. Απζιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζηειέρσζεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε  πεξηζηαηηθψλ ζπληξνθηθήο βίαο.  χκθσλα κε φζα είπαλ ‗ζα  θαηέγξαθα θπζηθά πιένλ 

ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ νηηδήπνηε αλαγλψξηδα ζρεηηθά κε ηε ζπληξνθηθή βία, αιιά ειιείςε ‗νκάδαο‘ θαη 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο φπσο πεξηέγξαςα, δελ είκαη ζίγνπξε γηα ηελ εμέιημε-έθβαζε ηεο πεξίπησζεο. ΐέβαηα 
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ίζσο λα ην θαηέγξαθα γηαηί δελ είκαη θαη ζίγνπξε φηη ζα ηελ μαλαδψ εγψ πξνζσπηθά επεηδή κπνξεί λα 

απνρσξήζσ ζηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη λα αλαιάβεη θάπνηνο άιινο‘. 

Ώθφκε εθθξάζηεθε δηζηαγκφο θαηαγξαθήο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηνλ θάθειν ηεο εγθχνπ γπλαίθαο 

θαη απνθπγή αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο εμαηηίαο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ κηαο θιεηζηήο θνηλσλίαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έξζεη αληηκέησπε, παξά ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζχκθσλα κε φζα είπαλ ‗είλαη θαη θιεηζηή 

θνηλσλία, άιιε κηα δπζθνιία πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε γηα λα κε αηζζαλζνχλ φηη ζηηγκαηίδνληαη. 

Βίλαη ηακπνχ γεληθά ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζην θέληξν πγείαο (πρ γηα πην ιφγν έξρνληαη, ηη θάλνπλ θηι). 

Οπφηε θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο δελ αζρνιείηαη κε πεξηπηψζεηο βίαο‘. 

Βθθξάζηεθε θαηαγξαθή ηεο βίαο ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν κφλν ζηελ πεξίπησζε δηαβεβαίσζεο θαη 

απνθάιπςεο απφ ηελ έγθπν γπλαίθα, αθφκε έληνλνο δηζηαγκφο θαηαγξαθήο εμαηηίαο άγλνηαο ηεο λνκηθήο 

θάιπςεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ παξφρνπ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. χκθσλα κε φζα είπαλ  ‗θαη πξηλ αλ ην 

θαηαιάβαηλα ζα ην θαηέγξαθα, πφζν κάιινλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηψξα κε ηνλ νδεγφ. Ώπιά αλ 

δηαπίζησλα έλα πεξηζηαηηθφ θαθνπνίεζεο δε ζα θνβφκνπλ λα ην θαηαγξάςσ θαη λα ην ζπδεηήζσ, εθφζνλ 

θαη εθείλε ην επηβεβαίσλε πξνθαλψο ζα κνπ έδηλε ηελ επηινγή/δπλαηφηεηα λα ην δηαρεηξηζηνχκε. Ώλ ε ίδηα 

ην αξλνχηαλ δε ζα θαηέγξαθα θάηη. Σηο ππνςίεο θαθνπνίεζεο ζα ηηο έζεηε κε ηελ ίδηα, ηελ άκεζα 

ελδηαθεξφκελα άηνκν, αλ αξλνχηαλ δε ζα ην θαηέγξαθα γηαηί ζα κπνξνχζα λα έθαλα ιάζνο‘, ‗δελ μέξσ αλ 

ζα ην θαηέγξαθα γηαηί δελ μέξσ αλ λνκηθά ππεξβαίλσ θάηη, ελψ εθείλε κνπ ην αξλείηαη. Έζησ φηη θηάλεη ζε 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ν θάθεινο ηεο, ππνςία θαη φρη ηεθκεξησκέλα κε ζηνηρεία, ζα έξζσ ζε δχζθνιε 

ζέζε γηαηί ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν θαηαγξάθνληαη κφλν ηεθκεξησκέλα δεηήκαηα. Αελ γλσξίδσ αλ ζα ήκνπλ 

θαιπκκέλνο λνκηθά λα ην θάλσ ή ζα είρα ζπλέπεηεο θαη εγψ‘. 

 

 

Ώμηνιφγεζε δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη δηππεξεζηαθήο δηαρείξηζεο  

 

ην ζχλνιν νη επαγγεικαηίεο πγείαο έθθξαζαλ ελίζρπζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο εμαηηίαο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ». 

Αήισζαλ πσο θηλεηνπνηήζεθαλ φινη καδί, ζπδήηεζαλ ηνπο ξφινπο ηνπο γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθνχ ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Κάπνηνη αλέθεξαλ πσο ζπλεξγάζηεθαλ δηππεξεζηαθά 

ζην παξειζφλ κφλν ηνπνζεηψληαο αθίζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζε δεηήκαηα 

θαθνπνίεζεο, κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή αλέπηπμαλ εληνλφηεξα ζπλεξγαζίεο, πξνβιεκαηίζηεθαλ, θαζψο 

δηέζεηαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ζπληξνθηθή βίαο. χκθσλα κε φζα 
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είπαλ ‗ζέζακε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπλεξγαζηνχκε κεηαμχ καο γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε. 

πλεξγαδφκαζηε πάληα θαιά, απιά ηψξα δφζεθε έλα βήκα, έλαο ηξφπνο παξαπάλσ, εηδηθά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηαηί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κάιινλ κπνξνχζακε λα ην ράζνπκε πην εχθνια πξηλ. 

Σψξα έρνπκε θαη επαηζζεηνπνηεζεί εθηφο απφ ηελ κεηαμχ καο ζπλεξγαζία‘, ‗ηψξα ζα ην ζπδεηνχζακε θαη 

ζα ην δηαρεηξηδφκαζηαλ δηαθνξεηηθά, αλ πξνέθππηε πεξηζηαηηθφ. Βίρακε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

ην δηαρεηξηζηνχκε φινη καδί. Καη λα πξνζεγγίδνπκε εκείο‘, ‗Ώλαπηχρζεθαλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

εηδηθνηήησλ, πνπ ζην παξειζφλ δελ ππήξραλ‘. 

 

 

 

 

Ώμηνιφγεζε νδεγνχ γηα ηε δηαδηθαζία δηαζχλδεζεο ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο  

 

 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ν νδεγφο 

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βία θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο», ελίζρπζε ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ δνκέο  ππνζηήξημεο ζπκάησλ 

ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, πξνζθέξνληαο ηνπο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηα πνχ λα 

απεπζπλζνχλ θαη  επηινγέο, ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο πεξηζηαηηθνχ ζπληξνθηθή βίαο θξηλφκελν άκεζεο 

επέκβαζεο. χκθσλα κε φζα είπαλ ‗Μέζσ ηνπ νδεγνχ ελεκεξψζεθα γηα επηινγέο ππεξεζηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζα λα απεπζπλζψ θαη δελ γλψξηδα. ην παξειζφλ έςαρλα κφλε κνπ ππεξεζίεο θαη επηθνηλσλνχζα 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμσ κηα αζζελή, ελψ ηψξα γλσξίδσ πνπ κπνξψ λα απεπζπλζψ. Καη έρσ επηινγέο 

παξαπνκπήο‘. Ο νδεγφο δεκηνχξγεζε ζεηηθή ζηάζε αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο πνπ 

ζηειερψλνπλ κε άιιεο πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ ζχκαηνο ζπληξνθηθήο βίαο θαη αηζζήκαηα 

αζθάιεηαο ηεο δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο. χκθσλα κε φζα είπαλ ‗Ναη ζα ήκνπλ ζα ήκνπλ πνιχ ζεηηθή 

αλαπηχμσ ζπλεξγαζία γηαηί αηζζάλνκαη αζθάιεηα θαη κε θαιχπηεη γηα λα δεκηνπξγήζσ κηα ηέηνηα 

ζπλεξγαζία‘,  ‗Σψξα ζα αλαπηχζζακε ζπλεξγαζία βάζε ηνπ νδεγνχ‘. Ώθφκε ν νδεγφο ήηαλ  
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Πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη εκπφδηα πνπ εληφπηζαλ ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο βίαο 

θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ»  

 

Ώπφ κεξηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο εθθξάζηεθε σο πξφηαζε βειηίσζεο ε επηκφξθσζε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ 

έγθπν γπλαίθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ. χκθσλα 

κε ηα ιεγφκελα ησλ επαγγεικαηηψλ ‗Ο νδεγφο είλαη εμαηξεηηθφο, πξηλ ηνλ νδεγφ ζα έπξεπε ίζσο λα γίλεη έλα 

άιιν βήκα. πσο κηα ππνρξεσηηθή εκπεξηζηαησκέλε εθπαίδεπζε. Καη κεηά λα θνπκπψζεη ν νδεγφο‘, ‗ήηαλ 

θαιφ πνπ ζπδεηήζακε θαη ελεκεξσζήθακε αιιά ήηαλ αλαγθαίν ηειηθά λα ππάξμεη εθπαίδεπζε‘. 
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υζότηςη- Αδυναμύεσ τησ ϋρευνασ 
  

Δ βία θαηά ησλ γπλαηθψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ησλ εγθχσλ είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιν ηνλ 

θφζκν κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία. Οη θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ελδννηθνγελεηαθή βία παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ αλεπηζχκεησλ θαη δπζκελψλ εγθπκνζχλσλ, 

ακβιψζεσλ θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε κε θαθνπνηεκέλεο ζπλνκειίθνπο 

(W.H.O., 2017). 

ηελ Βιιάδα νη γλψζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ βίαο είλαη 

ειιηπείο, ελψ παξάιιεια ν αξηζκφο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ νινέλα θαη απμάλεηαη. ε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ην 2012 απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Papadakaki et al., 2012) επηδηψρζεθε λα θαηαδεηρζεί ε 

ακεζφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζε φινπο ηνπο λνκνχο 

ηεο Κξήηεο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ην γεγνλφο φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδα Τγείαο, ελψ έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αζζελείο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο ζπλδένληαο ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κε ππνθείκελε 

θαθνπνίεζε. Παξφια απηά ζπάληα εθηηκνχλ ηε βία θαη ηεθκεξηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο κε ηαηξηθά ζηνηρεία. 

(Papadakaki et al.,2012). Χο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο, λα ηαιαηπσξνχληαη απφ ηελ 

αλεπαξθή αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ γηα 

ην ίδην πξφβιεκα απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο. Οη επαγγεικαηίεο, δηαρεηξίδνληαη απνζπαζκαηηθά, 

ρσξίο λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο κε απνηέιεζκα λα 

δηαησλίδνπλ ην πξφβιεκα θαη πνιιέο θνξέο λα αηζζάλνληαη νη ίδηνη αλαπνηειεζκαηηθνί θαη αλεπαξθείο. Δ δε 

ζχγθξνπζε ξφισλ, ελ έιιεηςε θαζεθνληνινγίνπ κεηαμχ επαγγεικαηηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη θαηαιπηηθή ζηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο (Papadakaki et al., 2012). 

Καηά ηε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε αλαπηχρζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο 

πξσηφθνιινπ αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε πξσηνβάζκηεο κνλάδεο 
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θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ σο απάληεζε ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ θαιχηεξε πηζαλή αληηκεηψπηζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. 

Ο νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» αλαπηχρζεθε βάζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ ην δηεζλή ρψξν, ηεο αλαδήηεζε θιηληθψλ πξσηνθφιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

δηαρείξηζεο ηεο θαθνπνίεζεο ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ,  ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε νξηζηηθνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ εκπεηξνγλψκνλεο, νη 

νπνίνη πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Οη εκπεηξνγλψκνλεο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πξσηφθνιιν θαζψο θαη ηε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηψλ. 

Οξίζηεθε ν νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο» θαη εθαξκφζηεθε γηα ην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ 

ζην θέληξν πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο, ζηελ 1ε ΣΟ.Μ.Τ θα 4ε ΣΟ.Μ.Τ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Δξαθιείνπ 

Κξήηεο. Οη πγεηνλνκηθνί πάξνρνη αθνινχζεζαλ ηνλ νδεγφ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαηά ηελ επαθή ηνπο 

κε κηα έγθπν γπλαίθα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρεηαθήο έξεπλαο, πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή 

ηνπ νδεγνχ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, δελ αληρλεχζεθε θαλέλα πεξηζηαηηθφ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο. 

Βλψ κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή εμεηάζηεθαλ δχν πεξηζηαηηθά εγθχσλ γπλαηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ζε έλα απφ 

ηα δχν δηαπηζηψζεθαλ ελδείμεηο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαηά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ νδεγνχ. Ώθφκε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ, νη έγθπεο γπλαίθεο αλέθεξαλ απφιπηε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ηξφπν 

δηαρείξηζεο, αληαπφθξηζεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ, ελψ θαη ζηα δχν πεξηζηαηηθά εγθχσλ 

αζθήζεθαλ θαηάιιειεο εξσηήζεηο πξψηκεο αλίρλεπζεο ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν (2/2). Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη επαγγεικαηίεο πγείαο (Ν=26) πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ ζπγθέληξσζαλ ρακειφ ζθνξ, 

ζχκθσλα κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, φζνλ αλαθνξά ηηο γλψζεηο  ηνπο ζε δεηήκαηα ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο 

(80.2%), έληνλν δηζηαγκφ ζηελ αλίρλεπζε (34.6%), αλαζηνιέο ζηελ ηεθκεξίσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν (38.5%).    
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ε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αμηνιφγεζεο ηνπ νδεγνχ απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ζπληνληζηέο θάζε αζηηθψλ θαη αγξνηηθνχ θέληξνπ πγείαο, πξνέθπςε  ζεκείν αλαθνξάο ν 

νδεγφο «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο», επαξθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνρεπφκελσλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ έγθπν. 

Βμνπιίζηεθαλ κε εξγαιεία πξνζθέξνληαο επαξθή αληαπφθξηζε ζηα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο. Οη 

επαγγεικαηίεο πγείαο επαηζζεηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαη απέθηεζαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε ζε έλα δήηεκα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιιέο δπζθνιίεο κέρξη πξφηηλνο θαη γηα ην ιφγν απηφ απέπγεθαλ λα ην ζίμνπλ. Έλησζαλ 

ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ψζηε λα εθαξκφζνπλ έλα πιέγκα ειέγρνπ γηα ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ έγθπν, 

ζέκα ηακπνχ. Βληζρχζεθε ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία απνθεχγνληαο ηε ζχγθξνπζε ξφισλ, 

ιεηηνπξγψληαο ελζαξξπληηθά, κέζσ ηνπ θαζεθνληνινγίνπ κεηαμχ επαγγεικαηηψλ δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ.  ην θνκκάηη ηεο δηαζχλδεζεο θαζψο δελ απνθαιχθζεθε ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε δελ θξίζεθε 

αλαγθαίν λα δεκηνπξγεί ή λα εληζρπζεί κηα ζπλεξγαζία κε θάπνηα άιιε πξσηνβάζκηαο ππεξεζία 

ππνζηήξημεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζηα δχν απφ ηα ηξία θέληξα ππήξραλ ήδε ζπλεξγαζίεο κε θέληξα ππνζηήξημεο 

ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο.  

πκπεξαζκαηηθά θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» ζηηο 1
ε ΣΟΜΤ, 4

ε ΣΟΜΤ θαη θέληξνπ πγείαο Ώγ. ΐαξβάξαο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο  ηθαλνπνηήζεθε  ε αλάγθε ησλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο, λα 

μεπεξαζηνχλ πιηθνηερληθά θαη αηνκηθά εκπφδηα θαηά ηελ πξφζβαζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ 

θαθνπνίεζεο ζηηο ππεξεζίεο. Αηαζθαιίζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, βειηηψζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ 

έγθπν, κε ηελ πξψηκε δηάγλσζε αιιά θαη ηελ ζέζπηζε κνληέισλ παξαπνκπήο ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Αηαζθάιηζε ηε πνηφηεηα ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε θαη απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη 

ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Βθθξάζηεθε ε αλάγθε γηα κηα 
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εκπεξηζηαησκέλε επηκφξθσζε απφ κεξηάο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηνλ ηξφπν αλίρλεπζεο, δηαρείξηζεο, 

ηεθκεξίσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ επξεκάησλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο αζζελνχο. Παξάιιεια κε ηελ ρξήζε 

ηνπ νδεγνχ γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ απφ ηνπο ίδηνπο.  

Ώδπλακίεο ηεο έξεπλαο εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα ησλ εγθχσλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο ήηαλ ηδηαηηέξα 

κηθξφ (2 έγθπεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο), ίζσο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο (3 κήλεο). Έηζη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παξνρψλ ππεξεζίαο ηνπ νδεγνχ «Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ» δελ δηεπθξηληζηήθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ δηαδξνκή παξαπνκπήο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαηά ηελ απνθάιπςε ζπληξνθηθήο βίαο θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκησλ κνλάδσλ θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ.  

Μαθξνπξφζεζκα, ε πξσηνβνπιία απηή ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ νδεγνχ 

«Ώλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ» απφ κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ νδεγνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε απηψλ  θαηά ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή κε έγθπεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ζπληξνθηθή βία, θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε απηψλ ζηελ θνηλφηεηα. 
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ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Έπεηηα απφ ηελ πεξάησζε ηεο ηξίκελεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ νδεγνχ «Ώλάπηπμε πξσηνθφιινπ 

αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο», ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηεζλψλ 

πξσηνθφιισλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο πξνέθπςαλ νη εμήο πξνηάζεηο: 

• Βληνπίζηεθαλ θελά ζηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ εληαηηθφηεξε ηξηβή ησλ επαγγεικαηηψλ ζε 

ζέκαηα ηεο ζπληξνθηθήο βίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ έγθπν γπλαίθα, θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ ήηαλ ιηγφηεξα ηνπ αλακελνκέλνπ. 

•   Δ δηαζθάιηζε ηεο ζπλεγνξίαο, ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ 

ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζε πεξηνρέο κε ρακειφ βηνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, 

κέζσ αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο. 

• Αεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαηαθπγίσλ γηα ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

• Δ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θαθνπνίεζε ζε ζέκαηα ζπληξνθηθήο βίαο. 

• Αεκηνπξγία θαηάιιεινπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη άιισλ εξγαιείσλ πνπ ζα παξέρνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο έγθπεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε. 

• Δ δεκηνπξγία εκπεξηζηαησκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. 

• Τιηθνηερληθή ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη παξνρή θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηξαπκαηηζκψλ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Δξσηεκαηνιόγην επαγγεικαηηώλ πγείαο 

 

Βξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

Παξαθαιείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο (1
ε 
Αεθεκβξίνπ)  ηνπ νδεγνχ αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βίαο θαηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ 

ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 

ΣΜΔΜΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ  

ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤΑΧΝ   

 «Αηακεζνδηθέο Κνηλσληθέο Παξεκβάζεηο ζε Καηαζηάζεηο Κξίζεο»   

ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ: «Παξεκβάζεηο Κνηλσληθήο Βξγαζίαο ζε θαηαζηάζεηο Κξίζεο ζηελ  

Οηθνγέλεηα» 

 

Ώλάπηπμε θαη Πηινηηθή Βθαξκνγή Οδεγνχ Ώλαγλψξηζεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο ΐίαο θαηά ησλ Βγθχσλ 

Γπλαηθψλ ζε Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Δξαθιείνπ Κξήηεο 

ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ 

Δξάθιεην 2019 

 

Έληππν ελεκέξσζεο 

Σν παξψλ εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξεπλεηηθφ ηεθκήξην, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ώλάπηπμε θαη Πηινηηθή Βθαξκνγή Οδεγνχ Ώλαγλψξηζεο θαη Αηαρείξηζεο 

ηεο ΐίαο θαηά ησλ Βγθχσλ Γπλαηθψλ ζε Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Δξαθιείνπ 

Κξήηεο».  
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Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδνληαη νη εκπεηξίεο, νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαηά ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ γλσζηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ πγεηνλνκηθψλ παξφρσλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαηά 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ  πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ Ώλαγλψξηζεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο βίαο 

θαζψο θαη ζηελ ελδερφκελε αιιαγή κεηά ην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθφιινπ.  

Πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα παξαθάησ:  

Ώ) Δ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξναηξεηηθή. 

ΐ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δηαζέζηκεο απνθιεηζηηθά ζηα πξφζσπα πνπ 

πινπνηνχλ ηελ έξεπλα. 

Γ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. 

αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά θαη ζα είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεη
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1. Φύιν: Άλδξαο □   Γπλαίθα □ 

 

2. Ηιηθία: ____ έηε 

 

3. Επάγγεικα/εηδηθόηεηα:  

 

4. Έηε πξνππεξεζηαο : 

 

 

5. Εθηηκώκελνο ζπλνιηθόο αξηζκόο σξώλ πξνεγνύκελεο εθπαίδεπζεο ζηε 

ζπληξνθηθή βία  
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6. Παξαθαιoύκε θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα πόζν 

πξνεηνηκαζκέλνο/ε αηζζάλεζηε λα εθηειέζεηε ηα αθόινπζα:  

 

1=Καζφινπ πξνεηνηκαζκέλνο, 2=Βιάρηζηα, 3=Λίγν, 4=Μέηξηα, 5=ρεηηθά θαιά, 

6=Καιά, 7=Ώξθεηά θαιά πξνεηνηκαζκέλνο 

  Καζόινπ

  Αξθεηά θαιά 

Ώ Να ξσηήζεηε θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπληξνθηθή βία ζηελ έγθπν 

γπλαίθα   1 2

 3 4

 5 6

 7 

ΐΝα αληαπνθξηζείηε θαηάιιεια ζε απνθαιχςεηο θαθνπνίεζεο απφ ηελ έγθπν γπλαίθα

 1 2

 3 4

 5 6

 7 

Γ Να αλαγλσξίζεηε δείθηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ πεξίνδν εγπκνζχλεο 

βαζηδφκελνη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή θαη ζηε θπζηθή εμέηαζε  1

 2 3

 4 5

 6 7 

Α Να εθηηκήζεηε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ζχκαηνο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηε εγπκνζχλε 

γηα αιιαγή  1 2

 3 4

 5 6

 7 

ΒΝα βνεζήζεηε κηα έγθπν γπλαίθα ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν 

ζαλάηνπ ηνπ 1 2

 3 4

 5 6

 7 

Σ Να δηεμάγεηε εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά ηνπ ζχκαηνο 1

 2 3

 4 5

 6 7 

Γ Να βνεζήζεηε έλα ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε λα δεκηνπξγήζεη 

έλα ζρέδην αζθαιείαο   1 2

 3 4

 5 6

 7 

Δ Να ηεθκεξηψζεηε ην ηζηνξηθφ ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ηα 

επξήκαηα ηεο θπζηθήο εμέηαζεο ζην θάθειν αζζελνχο 1

 2 3

 4 5

 6 7 

Θ Να πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο παξαπνκπέο γηα ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε 1 2

 3 4

 5 6

 7 
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Πόζα αηζζάλεζηε όηη γλσξίδεηε ζρεηηθά κε: 

 

1=Σίπνηα, 2=Πνιύ ιίγα, 3=Λίγα, 4=Μέηξηα, 5=ρεηηθά πνιιά, 6=Αξθεηά, 7=Πάξα 

πνιιά 

  Τίπνηα

  

 Πάξα πνιιά 

Ώ Σηο λνκηθέο απαηηήζεηο αλαθνξάο γηα: 

-Σε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγπκνζχλε 1 2

 3 4

 5 6

 7 

 Σελ παηδηθή θαθνπνίεζε 1

 2 3

 4 5

 6 7 

ΐ εκάδηα ή ζπκπηψκαηα ηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε 1

 2 3

 4 5

  7 

Γ Πψο λα ηεθκεξηψλεηε ηε ζπληξνθηθή βία ζε θάθειν αζζελνχο 1

 2 3

 4 5

 6 7 

Α Πεγέο παξαπνκπήο γηα ζχκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε  1

 2 3

 4 5

 6 7 

Β Αξάζηεο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο 1

 2 3

 4 5

 6 7 

Σ ρέζε κεηαμχ ηεο ζπληξνθηθήο βίαοθαη ηεο εγθπκνζχλεο   1

 2 3

 4 5

 6 7 

Γ Ώλαγλψξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηέιεζεο ζπληξνθηθήο βίαο ελψπηνλ ελφο αηφκνπ 

θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία 1 2

 3 4

 5 6

 7 

ΔΣη εξσηήζεηο λα θάλεηε γηα λα αλαγλσξίζεηε ηε ζπληξνθηθή βία ζηελ έγθπν γπλαίθα

 1 2

 3 4

 5 6

 7 

ΘΓηαηί έλα ζχκα κπνξεί λα κελ απνθαιχςεη ηε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζχλε
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 1 2

 3 4

 5 6

 7 

Ε Ο ξφινο ζαο ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ εγθπκνζχλε 1

 2 3

 4 5

 6 7 

Κ Ση λα πείηε θαη ηη λα κελ πείηε κε έλα αζζελή ζε θαηαζηάζεηο ζπληξνθηθήο βίαο 

ζηελ εγθπκνζχλε 1 2

 3 4

 5 6

 7 

Λ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ γηα κηα αζζελή πνπ βηψλεη ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε 1 2

 3 4

 5 6

 7 

Μ Ώλάπηπμε ζρεδίνπ αζθαιείαο κε κηα έγθπν γπλαίθα, ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο  1

 2 3

 4 5

 6 7 

ΝΣα ζηάδηα πνπ βηψλεη κηα έγθπνο γπλαίθα, ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο, ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζήο ηεο 1 2

 3 4

 5 6

 7 
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Σεκεηώζηε κηα απάληεζε αλά εξώηεζε εθηόο αλ έρεηε δηαθνξεηηθή ππόδεημε 

1. Πνηνο είλαη ν κνλαδηθόο ηζρπξόηεξνο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα λα γίλεη κηα 

έγθπνο γπλαίθα ζύκα ζπληξνθηθήο βίαο; 

(  ) Δ ειηθία (<30 εηψλ) 

(  ) χληξνθνο πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι / λαξθσηηθψλ 

(  ) Σν θχιν – ζήιπ 

(  ) Σν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο 

(  ) Αε γλσξίδσ 

2. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη γεληθά αιεζηλό ζρεηηθά κε ηνπο  δξάζηεο 

μπινδαξκνύ 

(  ) Έρνπλ δπζθνιία λα ειέγμνπλ ην ζπκφ ηνπο 

(  ) Υξεζηκνπνηνχλ ηε βία σο έλα κέζν ειέγρνπ ησλ ζπληξφθσλ ηνπο 

(  ) Βίλαη βίαηνη/εο επεηδή πίλνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ λαξθσηηθά 

(  ) Σζαθψλνληαη κε νπνηνλδήπνηε 

3. Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα όηη κηα έγθπνο γπλαίθα 

κπνξεί λα έρεη θαθνπνηεζεί από ηνλ ζύληξνθό ηεο; (Σεκεηώζηε όζα ηζρύνπλ) 

(  ) Υξφληνο αλεμήγεηνο πφλνο 

(  ) Άγρνο 

(  ) Καηάρξεζε νπζηψλ 

(  ) πρλνί ηξαπκαηηζκνί 

(  ) Καηάζιηςε 

4. Πνηνί από ηνπο παξαθάησ είλαη ιόγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κηα έγθπνο γπλαίθα, 

ζύκα ζπληξνθηθήο βίαο,  πηζαλόλ λα κελ είλαη ηθαλό λα εγθαηαιείςεη κηα βίαηε 

ζρέζε; (Σεκεηώζηε όζα ηζρύνπλ) 

(  ) Φφβνο αληαπφδνζεο 

(  ) Οηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ην/ηε δξάζηε 

(  ) Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

(  ) Ώλάγθεο ησλ παηδηψλ 

(  ) Ώγάπε γηα ην/ηε ζχληξνθν 

(  ) Ώπνκφλσζε 
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5. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ είλαη νη πην θαηάιιεινη ηξόπνη λα ξσηήζεηε γηα ηε 

ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζύλε; (Σεκεηώζηε όζα ηζρύνπλ) 

(  ) Βίζηε ζχκα ζπληξνθηθήο βίαο; 

(  ) αο έρεη πνηέ πιεγψζεη ή απεηιήζεη ν/ε ζχληξνθφο ζαο; 

(  ) Έρεηε πνηέ θνβεζεί ην/ηε ζχληξνθφ ζαο; 

(  ) αο έρεη πνηέ ρηππήζεη ή πιεγψζεη ν/ε ζχληξνθφο ζαο; 

6. Πνην/ά από ηα παξαθάησ είλαη γεληθά αιεζηλό/ά; (Σεκεηώζηε όζα ηζρύνπλ) 

(  ) Τπάξρνπλ ζπρλέο, ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο, εκθαλίζεηο θαθνπνηεκέλσλ αζζελψλ 

(  ) Τπάξρνπλ ζπκπεξηθνξηθά πξφηππα ζε δεπγάξηα πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ 

ζπληξνθηθή βία 

(  ) πγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο γίλνληαη πην ζπρλά ζηφρνο ζε πεξηπηψζεηο 

ζπληξνθηθήο βίαο 

(  ) Τπάξρνπλ θνηλά πξφηππα ηξαπκαηηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληξνθηθή βία 

(  ) Σξαπκαηηζκνί ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάξξσζεο κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ 

θαθνπνίεζε 

 

7. Παξαθαιώ ραξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο ζπκπεξηθνξώλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ εγθύσλ γπλαηθώλ κε ηζηνξηθό ζπληξνθηθήο βίαο, κε ην θαηάιιειν 

ζηάδην αιιαγήο 

 

1. Πξνθαηαξθηηθή πεξηζπιινγή,   2. Πεξηζπιινγή,   3. Πξνεηνηκαζία,   4. Δξάζε,  5. 

Δηαηήξεζε. 

 

Α Αξρίδεη λα θάλεη ζρέδηα γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ/ηεο βίαην/ε ζπληξόθνπ (       

) 

ΐ Ώξλείηαη φηη ππάξρεη πξφβιεκα (       ) 

Γ Ώξρίδεη λα ζθέθηεηαη φηη ε αθνπνίεζε δελ είλαη δηθφ ηεο/ηνπ θηαίμηκν (       ) 

Α πλερίδεη λα αιιάδεη ζπκπεξηθνξέο (       ) 

Β Ώπνζπά εληνιή πξνζηαζίαο (      ) 
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8. Κυκλϊςτε το Α για «Αλθκινό», το Λ για «Λάκοσ» ι το ΔΓ αν «Δε γνωρίηετε» τθν 

απάντθςθ ςτα παρακάτω: 

 

Ώ Δ θαηαλάισζε αιθνφι είλαη ν κνλαδηθφο κεγαιχηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο 

ηεο πηζαλφηεηαο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

 Λ ΓΓ 

ΐ Τπάξρνπλ θαινί ιφγνη γηα λα κελ εγθαηαιείςεηο κηα βίαηε ζρέζε θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε  Λ

 ΑΓ 

ΓΛφγνη αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζχλε δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα θάθειν αζζελνχο εάλ απηή δελ απνθαιχςεη ηε βία 

 Λ ΑΓ 

Α ηαλ νη γηαηξνί ξσηνχλ ηηο αζζελείο γηα ηε ζπληξνθηθή βία ζηελ εγθπκνζχλε, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιέμεηο «θαθνπνηεκέλε» ή «μπινδαξκέλε» 

 Λ ΑΓ 

Β Σν λα είζαη ππνζηεξηθηηθφο/ή ζηελ επηινγή ηεοεγθχνπ  αζζελνχο λα παξακείλεη ζε 

κηα βίαηε ζρέζε, ζα απελνρνπνηνχζε ηελ θαθνπνίεζε 

 Λ ΑΓ 

Σ Σα ζχκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε είλαη ηθαλά λα θάλνπλ 

θαηάιιειεο επηινγέο ζρεηηθά κε ην πψο λα ρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο 

 Λ ΑΓ 

Γ Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ ζα πξέπεη λα πηέζνπλ ηνπο αζζελείο λα αλαγλσξίζνπλ 

φηη δνπλ ζε κηα βίαηε ζρέζε  Λ

 ΑΓ 

Δ Σα ζχκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ φηαλ εγθαηαιείπνπλ ηε ζρέζε 

 Λ ΑΓ 

Θ Σξαπκαηηζκνί απφ ζηξαγγαιηζκφ είλαη ζπάληνη ζε πεξηπηψζεηο ζπληξνθηθήο βίαο 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε  Λ

 ΑΓ 

Ε Σν λα επηηξέςεηο ζε ζπληξφθνπο ή θίινπο λα είλαη παξφληεο θαηά ηε ιήςε ηνπ 

ηζηνξηθνχ αζζελνχο θαη ηε θπζηθή εμέηαζε, δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα γηα έλα ζχκα 

ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζχλε  Λ

 ΑΓ 

ΚΏθφκε θαη αλ ην παηδί δε βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν νη γηαηξνί ζηελ Βιιάδα είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ ζηηο ππεξεζίεο παηδηθήο πξνζηαζίαο κηα πεξίπησζε ελφο 

παηδηνχ, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ έρεη ηειεζηεί ζπληξνθηθή βία  

 Λ ΑΓ 
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9. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ δειώζεηο παξαθαιώ ππνδείμηε ηελ απάληεζή ζαο 

ζηελ θιίκαθα από «Γηαθσλώ έληνλα» (1) έσο «πκθσλώ έληνλα» (7) 

 

  Γηαθσλώ έληνλα  πκθσλώ έληνλα 

1 Δάλ έλα ζύκα δελ αλαγλσξίζεη ηελ θαθνπνίεζε, ππάξρνπλ πνιύ ιίγα πνπ κπνξώ 

λα θάλσ γηα λα βνεζήζσ 1 2 3 4 5 6  

2 Ρσηάσ όινπο ηνπο λένπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηε θαθνπνίεζε ζηε ζρέζε ηνπο

 1 2 3  5 6 7 

3 Ο ρώξνο εξγαζίαο κνπ κε ελζαξξύλεη λα αληαπνθξίλνκαη ζηε ζπληξνθηθή βία 

θαηά ηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4 5 6 7 

4 Μπνξώ λα θάλσ θαηάιιειεο παξαπνκπέο ζε ππεξεζίεο ζηελ θνηλόηεηα γηα ηα 

ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4 5

 6 7 

5 Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζύλε, ρσξίο λα 

ξσηήζσ ηελ αζζελή κνπ γη’ απηή 1 2 3 4 5 6 7 

6 Γελ έρσ επαξθή εθπαίδεπζε γηα λα βνεζήζσ γπλαίθεο λα ρεηξηζηνύλ 

θαηαζηάζεηο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4 5

 6 7 

7 Αζζελείο πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνόι ή άιισλ λαξθσηηθώλ είλαη πηζαλόλ λα 

έρνπλ ηζηνξηθό ζπληξνθηθήο βίαο 1 2 3 4 5 6 7 

8 Σα ζύκαηα θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ ηηο 

ηθέο ηνπο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξέπεη ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ λα 

παξέκβεη  1 2 3 4 5 6 7 

9 Αηζζάλνκαη άλεηα λα ζπδεηήζσ γηα ηε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζύλε κε 

ηηο αζζελείο κνπ 1 2 3 4 5 6 7 

10 Γελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο λα ζπδεηήζσ γηα ηελ θαθνπνίεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο κε έλα ζύκα ζπληξνθηθήο βίαο πνπ είλαη:  

α) γπλαίθα 1 2 3 4 5 6 7 

11              γ) από δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό/εζληθό ππόβαζξν  1 2 3

 4 5 6 7 

12 Δάλ ηα ζύκαηα ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε παξακείλνπλ ζηεζρέζε 

κεηά από επαλεηιεκκέλα επεηζόδηα βίαο πξέπεη λα δερζνύλ ηελ επζύλε γηα ηε βία 1

 2 3 4 5 6 7 
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13 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ έρνπλ ην ρξόλν λα βνεζήζνπλ ηηο έγθπεο αζζελείο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπληξνθηθή βία  1 2 3 4 5 6

 7 

14 Δίκαη ηθαλόο λα ζπιιέμσ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαγλσξίζσ ηε 

ζπληξνθηθή βία ζηελ εγθπκνζύλε,   ηελ ππνβόζθνπζα αηηία λόζεζεο ηνπ/ηεο αζζελνύο 

(π.ρ. θαηάζιηςε, εκηθξαλίεο) 1 2 3 4 5 6 7 

15 Δάλ κηα έγθπνο αζζελήο αξλείηαη λα ζπδεηήζεη ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε, ην 

πξνζσπηθό κπνξεί κόλν λα πεξηπνηεζεί ηα ηξαύκαηα ηεο αζζελνύο 1 2 3

 4 5 6 7 

16 Σα ζύκαηα θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζύλε ζα κπνξνύζαλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηε ζρέζε αλ ην ήζειαλ 1 2 3 4 5 6 7 

17 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ επζύλε λα ξσηνύλ όιεο ηηο έγθπεο αζζελείο 

ζρεηηθά κε ηε ζπληξνθηθή βία 1 2 3 4 5 6 7 

18 Σν πιαίζην εξγαζίαο κνπ, κνπ επηηξέπεη επαξθή ρξόλν λα αληαπνθξηζώ ζηα 

έγθπα ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο 1 2 3 4 5 6 7 

19 Έρσ θάλεη επαθέο κε ππεξεζίεο κέζα ζηελ θνηλόηεηα πξνθεηκέλνπ λα εδξαηώζσ 

παξαπνκπέο γηα ηα έγθπα ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο 1 2 3 4 5

 6 7 

20 Η θαηάρξεζε αιθνόι είλαη κηα θπξίαξρε αηηία ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε 1 2 3 4 5 6 7 

21 Σα έγθπα ζύκαηα θαθνπνίεζεο έρνπλ ζπρλά ζνβαξνύο ιόγνπο γηα λα 

παξακείλνπλ ζηε βίαηε ζρέζε  1 2 3 4 5 6 7 

21 Δίκαη ππεξβνιηθά απαζρνιεκέλνο/ε γηα λα ζπκκεηέρσ ζε κηα δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα πνπ αληηκεησπίδεη πεξηπηώζεηο ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκλνζύλε 1

 2 3 4 5 6 7 

22 Ο έιεγρνο δηαινγήο γηα ηε ζπληξνθηθή βία θαηά ηελ εγθπκνζύλε είλαη πηζαλόλ 

λα πξνζβάιεη εθείλνπο πνπ ειέγρνληαη 1 2 3 4 5 6

 7 

23 Τπάξρεη επαξθήο ηδησηηθόο ρώξνο πξνθεηκέλνπ λα παξέρσ θξνληίδα ζε έγθπα 

ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο 1 2 3 4 5 6 7 

24 Δίκαη ηθαλόο λα ζπιιέμσ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα λα αλαγλσξίζσ ηε 

ζπληξνθηθή βία ζηελ έγθπν γπλαίθα σο ηελ ππνβόζθνπζα αηηία ησλ ηξαπκαηηζκώλ ηεο  

αζζελνύο (π.ρ. κειαληέο, θαηάγκαηα) 1 2 3 4 5 6 7 

25 Γπλαίθεο νη νπνίεο επηιέγνπλ λα παξεθηξαπνύλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ξόινπο 

απνηεινύλ θύξηα αηηία ζπληξνθηθήο βίαο ζηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4

 5 6 7 

26 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ έρνπλ ηε γλώζε λα βνεζήζνπλ ηηο έγθπεο αζζελείο 
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λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπληξνθηθή βία 1 2 3 4 5 6 7 

27 Μπνξώ λα αληηζηνηρίζσ ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κε ηελ εηνηκόηεηα γηα 

αιιαγή ελόο αζζελή ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4

 5 6 7 

28 Καηαλνώ γηαηί ηα έγθπα ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο δε ζπκκνξθώλνληαη πάληα κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ  1 2 3 4 5 6 7 

29 Η ρξήζε αιθνόι ή άιισλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία 

ζπκάησλ ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε 1 2 3 4 5

 6 7 

30 Μπνξώ λα αλαγλσξίζσ ηα ζύκαηα ζπληξνθηθήο βίαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε από 

ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Πόζεο λέεο δηαγλώζεηο (εληνπίζαηε κηα πεξίπησζε ζε νμεία θάζε, μεζθεπάζαηε 

εμειηζζόκελε θαθνπνίεζε, ή κηα έγθπνο αζζελήο ζαο απνθαιπςε έλα πξνεγνύκελν 

ηζηνξηθό) ζα εθηηκνύζαηε όηη έρεηε θάλεη ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο;  

(  ) Κακία 

(  ) 1-5 

(  ) 6-10 

(  ) 11-20 

(  ) 21 ή πεξηζζφηεξεο 

(  ) Αελ αληηζηνηρεί– Αελ εξγάδνκαη   
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2. Σθμειϊςτε τισ καταςτάςεισ που είναι καταγεγραμμζνεσ παρακάτω, ςτισ οποίεσ τθν 

τρζχουςα περίοδο  διενεργείτε ζλεγχο διαλογισ για τθ ςυντροφικι βία κατά τθν 

εγκυμοςφνθ. («Ζλεγχοσ διαλογισ» ςθμαίνει να ρωτάτε ςχετικά με τθ ςυντροφικι βία κατά 

τθν απουςία ςυγκεκριμζνων δθλϊςεων από τθν ζγκυο αςκενι που αποκαλφπτει τθ 

ςυντροφικι βία- ςθμειϊςτε όςα ιςχφουν) 

 

(  ) Δεν αντιςτοιχεί – Δεν εργάηομαι 
(  ) Τθν τρζχουςα περίοδο δεν κάνω ζλεγχο διαλογισ 
(  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ ςε όλουσ τουσ καινουριουσ αςκενείσ 
(  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ ςε όλεσ τισ καινοφριεσ γυναίκεσ αςκενείσ 
 (  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ ςε όλεσ τισ γυναίκεσ αςκενείσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 
ετιςιασ εξζταςισ τουσ 
(  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ ςε όλεσ τισ ζγκυεσ αςκενείσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ 

εγκυμοςφνθσ τουσ 

 (  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ ςε όλεσ τισ γυναίκεσ αςκενείσ περιοδικά 
(  ) Κάνω ζλεγχο διαλογισ μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αςκενϊν  (Σθμειϊςτε 

παρακάτω) 

          (  ) Εφιβουσ 

          (  ) Νεαρζσ ενιλικεσ γυναίκεσ (κάτω των 30 ετϊν) 

          (  ) Άγαμεσ ι διαηευγμζνεσ γυναίκεσ 

          (  ) Ζγγαμεσ γυναίκεσ 

          (  ) Γυναίκεσ με κατάχρθςθ αλκοόλ ι άλλων ουςιϊν 

          (  ) Άγαμεσ μθτζρεσ 

          (  ) Μαφρεσ ι ιςπανόφωνεσ γυναίκεσ 

          (  ) Μετανάςτριεσ 

          (  ) Λεςβίεσ 

          (  ) Γυναίκεσ ςε κατάκλιψθ ι με αυτοκτονικζσ τάςεισ 

          (  ) Ζγκυεσ 

          (  ) Τισ μθτζρεσ όλων των παιδιατρικϊν αςκενϊν μου (Εάν αντιςτοιχεί) 

          (  ) Τισ μθτζρεσ των παιδιατρικϊν αςκενϊν που δείχνουν ςθμάδια από ςυντροφικι βία 

που τελζςκθκε ενϊπιόν τουσ 

          (  ) Τισ μθτζρεσ παιδιϊν με επιβεβαιωμζνθ ι με υποψία παιδικισ κακοποίθςθσ, 

παραμζλθςθσ  

          (  ) Άλλο. Παρακαλϊ διευκρινίςτε:___________ 
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3. Πόςο ςυχνά κατά τουσ περαςμζνουσ 6 μινεσ ρωτιςατε ςχετικά με τθν 
πικανότθτα ςυντροφικισ βίασ κατά τθν εγκυμοςφνθ όταν είδατε αςκενείσ με τα 
παρακάτω: 
 
  Ποτζ
 Σπάνια Οριςμζνεσ φορζσ
 Σχεδόν πάντα Πάντα

 Δεν αντιςτοιχεί 

Α Τραυματιςμοφσ 1
 2 3
 4 5

 6 
Β Χρόνιο πυελικό πόνο 1
 2 3
 4 5

 6 
Γ Σφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου 1
 2 3
 4 5

 6 
Δ Πονοκεφάλουσ 1
 2 3
 4 5

 6 
Ε Κατάκλιψθ/ άγχοσ 1
 2 3
 4 5

 6 
ΣΤ Υπζρταςθ 1
 2 3
 4 5

 6 
Η Διαταραχζσ πρόςλθψθσ τροφισ 1
 2 3
 4 5

 6 
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4. Κατά τουσ προθγοφμενουσ 6 μινεσ ποιεσ από τισ παρακάτω ενζργειεσ κάνατε όταν 

αναγνωρίςατε τθ ςυντροφικι βία ςε μια ζγκυο γυναίκα; (Σθμειϊςτε όςα ιςχφουν) 

(  ) Δεν ζχω αναγνωρίςει ςυντροφικι βία κατά τουσ προθγοφμενουσ 6 μινεσ 
(  ) Παρείχα πλθροφορίεσ (τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ, φυλλάδια, άλλεσ πλθροφορίεσ) 
ςτον/ςτθν αςκενι 
(  ) Συμβοφλεψα τον/τθν αςκενι ςχετικά με τισ επιλογζσ που ενδεχομζνωσ ζχει 
(  ) Διεξιγαγα εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ του κφματοσ 
(  ) Διεξιγαγα εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ των παιδιϊν του κφματοσ 
(  ) Βοικθςα τον/τθν αςκενι να αναπτφξει ζνα προςωπικό ςχζδιο αςφαλείασ 
(  ) Παρζπεμψα τον αςκενι ςε: 
          (  ) Ατομικι κεραπεία 
          (  ) Υπθρεςίεσ παιδικισ προςταςίασ 
          (  ) Κεραπεία ηεφγουσ 
          (  ) Νομικό ςυνιγορο / ςυνιγορο κυμάτων μαρτφρων 

          (  ) Κεραπεία παιδιοφ/ομάδα ςτιριξθσ 

          (  ) Επιτόπιο κοινωνικό λειτουργό/ ςυνιγορο 

          (  ) Κρθςκευτικό θγζτθ /οργάνωςθ 

          (  ) Πρόγραμμα/καταφφγιο ξυλοδαρμζνων γυναικϊν 

          (  ) Ομάδα υποςτιριξθσ ξυλοδαρμζνων γυναικϊν 

          (  ) Συμβουλευτικι για τθν κατάχρθςθ αλκοόλ/ ουςιϊν 

          (  ) Εκνικι τθλεφωνικι γραμμι άμεςθσ δράςθσ για τθν ενδοοικογενειακι βία 

/ςυντροφικι βία 

          (  ) Τοπικι τθλεφωνικι γραμμι άμεςθσ δράςθσ για τθν ενδοοικογενειακι βία 

/ςυντροφικι βία 

          (  ) Αςτυνομία ι άλλθ τοπικι αρχι επιβολισ του νόμου 

          (  ) Στεγαςτικι, εκπαιδευτικι, εργαςιακι, ι οικονομικι υποςτιριξθ 

          (  ) Άλλθ παραπομπι (Περιγράψτε): 

          (  ) Άλλθ ενζργεια (Περιγράψτε): 
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5. Υπάρχει πρωτόκολλο ςτθν κλινικι/πλαίςιο εργαςίασ ςασ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ςυντροφικισ βίασ κατά τθν εγκυμοςφνθ; (Σθμειϊςτε ζνα) 

(  ) Ναι, και χρθςιμοποιείται ευρζωσ 

(  ) Ναι, και χρθςιμοποιείται μζχρι κάποιο βακμό  

(  ) Ναι, αλλά δε χρθςιμοποιείται  

(  ) Όχι 

(  ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

(  ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 

(  ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα  τθν τρζχουςα περίοδο 

6. Είςτε εξοικειωμζνοσ με τισ πολιτικζσ του ιδρφματόσ ςασ όςον αφορά ςτον ζλεγχο 

διαλογισ και τθ διαχείριςθ των κυμάτων ςυντροφικισ βίασ ςτθν εγκυμοςφνθ. 

(  ) Ναι  (  ) Όχι  (  ) Δεν αντιςτοιχεί 

7. Υπάρχει διακζςιμθ φωτογραφικι μθχανι ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςασ για τθ 
φωτογράφθςθ των τραυματιςμϊν των κυμάτων ςυντροφικισ βίασ κατά τθν 
εγκυμοςφνθ; 
(  ) Ναι – Τφποσ:  

                   (  ) Polaroid ι άλλθ ςτιγμιαία φωτογραφικι μθχανι,  

                   (  ) Ψθφιακι,  

                   (  ) Άλλθ 

(  ) Όχι 

(  ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

(  ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 

(  ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα  τθν τρζχουςα περίοδο   

8. Εργάηεςτε ςε κράτοσ όπου υπάρχει νομικι υποχρζωςθ αναφοράσ των περιπτϊςεων 

ςυντροφικισ βίασ κατά τθν εγκυμοςφνθ οπου εμπλζκονται ικανοί (μθ-ευπακείσ) ενιλικεσ; 

(  ) Ναι 

(  ) Όχι 

(  ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 
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9. Για κάκε ζγκυο γυναίκα, κφμα ςυντροφικισ βίασ, που αναγνωρίςατε κατά τουσ 
τελευταίουσ 6 μινεσ, πόςο ςυχνά: 
 
  Ποτζ
 Σπάνια Οριςμζνεσ φορζσ
 Σχεδόν πάντα Πάντα

 Δεν αντιςτοιχεί 

Α Τεκμθριϊςατε τισ δθλϊςεισ του αςκενοφσ ςτο φάκελο 1
 2 3
 4 5

 6 
Β Χρθςιμοποιιςατε χάρτθ ςϊματοσ για να τεκμθριϊςετε τουσ τραυματιςμοφσ 

του/τθσ αςκενοφσ 1 2
 3 4
 5 6 
Γ Φωτογραφιςατε τα τραφματα τθσ εγκφου για να τα ςυμπεριλάβετε ςτο φάκελο 1
 2 3
 4 5

 6 
Δ Ειδοποιιςατε τισ κατάλλθλεσ αρχζσ όταν ιςαςταν υποχρεωμζνοι 1
 2 3
 4 5

 6 
Ε Διεξάγατε εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ εγκφου 1
 2 3
 4 5

 6 
ΣΤ Διεξάγατε εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ των παιδιϊν του κφματοσ 1
 2 3
 4 5

 6 
Η Βοθκιςατε μια ζγκυο γυναίκα, κφμα ςυντροφικισ βίασ να αναπτφξει ζνα ςχζδιο 
αςφαλείασ 1 2
 3 4
 5 6 
Θ Ιρκατε ςε επαφι με ζναν παροχζα υπθρεςιϊν για τθ ςυντροφικι βία ςτθν 

εγκυμοςφνθ 1 2
 3 4
 5 6 
Κ Προςφζρατε ςυγκαταβατικζσ ι υποςτθρικτικζσ δθλϊςεισ 1
 2 3
 4 5

 6 
Λ Παρείχατε βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυντροφικι βία ςτθν εγκυμοςφνθ 1
 2 3
 4 5

 6 
Κ Παρείχατε πλθροφορίεσ για παραπομπζσ και/ι μζςα 1
 2 3
 4 5
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10. Υπάρχει διακζςιμθ ςτο πλαίςιο εργαςίασ ςασ εκπαίδευςθ αςκενϊν ςτθ 
διαχείριςθ τθσ ςυντροφικισ βίασ κτά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ ι ενθμερωτικό 
υλικό (αφίςεσ, φυλλάδια, κτλ.) (Σθμειϊςτε ζνα) 
(  ) Ναι, ςωςτά εκτικεμζνα και προςβάςιμα για τουσ αςκενείσ  

(  ) Ναι, ςωςτά εκτικεμζνα, αλλά μθ προςβάςιμα για τουσ αςκενείσ  

(  ) Ναι, αλλά όχι ςωςτά εκτικεμζνα 

(  ) Όχι 

(  ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

(  ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 

(  ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα τθν τρζχουςα περίοδο 

  

11. Παρζχετε ςτισ  κακοποιθμζνεσ ζγκυεσ αςκενείσ εκπαίδευςθ για τθ ςυντροφικι βία ι 

ενθμερωτικό υλικό; (Σθμειϊςτε ζνα) 

(  ) Ναι, ςχεδόν πάντα 

(  ) Ναι, όταν είναι αςφαλζσ για τον/τθν αςκενι 

(  ) Ναι, αλλά μόνο με αίτθμα του/τθσ αςκενοφσ 

(  ) Όχι, λόγω ανεπαρκϊν μζςων παραπομπισ ςτθν κοινότθτα 

(  ) Όχι, επειδι δεν αιςκάνομαι ότι αυτό το υλικό είναι χριςιμο γενικότερα 

(  ) Όχι, άλλοσ λόγοσ (διευκρινίςτε):__________________________ 

(  ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 

(  ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα τθν τρζχουςα περίοδο 

12. Αιςκάνεςτε ότι ζχετε επαρκι μζςα παραπομπισ τθσ ςυντροφικισ βίασ εγφων 
γυναικϊν, για τουσ αςκενείσ ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
παραπομπϊν ψυχικισ υγείασ); 
( ) Ναι  

( ) Όχι  

( ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ   

( ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα τθν παροφςα περίοδο 

( ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 
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13. Αιςκάνεςτε ότι ζχετε επαρκι γνϊςθ των πθγϊν  παραπομπισ ςτθν κοινότθτα για 

αςκενείσ (ςυμπεριλαμβανομζνων καταφυγίων ι ομάδων υποςτιριξθσ) για ζγκυα κφματα 

ςυντροφικισ βίασ; 

( ) Ναι  

( ) Όχι  

( ) Δεν είμαι ςίγουροσ/θ   

( ) Δεν εξαςκϊ το επάγγελμα τθν παροφςα περίοδο 

( ) Δεν αντιςτοιχεί ςτον πλθκυςμό των αςκενϊν μου 

 
Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμπλιρωςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου                                                                       
©2006 Medical Directions, Inc 
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Δξσηεκαηνιόγην εγθύσλ γπλαηθώλ 

 

Βξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έιαβαλ νη έγθπεο γπλαίθεο 
 

 

 

Παξαθαιείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο θαηφπηλ 
ηελ ζπλάληεζεο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο 
 

 

ΣΜΔΜΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ 

ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤΑΧΝ 

«Αηακεζνδηθέο Κνηλσληθέο Παξεκβάζεηο ζε Καηαζηάζεηο Κξίζεο» 

ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ: «Παξεκβάζεηο Κνηλσληθήο Βξγαζίαο ζε θαηαζηάζεηο Κξίζεο ζηελ 
Οηθνγέλεηα» 

 

 

 

ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ 

 

 

Δξάθιεην 2019 

Έληππν ελεκέξσζεο 
 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξεπλεηηθφ ηεθκήξην, ζηα 
πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ώλάπηπμε θαη Πηινηηθή Βθαξκνγή 
Οδεγνχ Ώλαγλψξηζεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο ΐίαο θαηά ησλ Βγθχσλ Γπλαηθψλ ζε 
Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Δξαθιείνπ Κξήηεο».  

Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ απφ ηελ 
παξνρή θξνληίδαο πγείαο έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ξαληεβνχ.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή πξάμε, ζηελ πξψηκε 
αλίρλεπζε ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζηελ 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ηελ ζηήξημε, ηελ 
πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ζπκάησλ ζπληξνθηθήο 
βίαο. 

Πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα 
παξαθάησ:  

Ώ) Δ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξναηξεηηθή. 

ΐ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δηαζέζηκεο απνθιεηζηηθά 
ζηα πξφζσπα πνπ πινπνηνχλ ηελ έξεπλα. 

Γ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 
 

αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά θαη ζα είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα πεξηζζφηεξεο 
δηεπθξηλήζεηο. 

  

Με εθηίκεζε, 

 

 

Δ επηβιέπνπζα 

Παπαδαθάθε Μαξία 

Βπίθνπξε θαζεγήηξηα  

ΒΛΜΒΠΏ Κξεηεο 
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Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα  
Ααβίηε Μαξία 

ΒΛΜΒΠΏ Κξεηεο

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ηιηθία: ____ έηε 

 

6. Εθπαίδεπζε:______________ 
 

7. Επάγγεικα/εηδηθόηεηα:________________ 

 

8. Μήλαο εγθπκνζύλεο:________________ 

 

9. Πξώηε επίζθεςε ζηελ ππεξεζία:____________ Αλ όρη πνηά:_______ 

5.1 Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε: Nαη/ Όρη 

 

10. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  

Σε ζπκβίσζε 

Δηαδεπγκέλε 

Έγγακε 

Άιιν______________ 
 

11. Εγθπκνζύλε ζην πξώην παηδί:______  

7.1 Αξηζκόο θαη άιισλ παηδηώλ: 
 

12. Αηηία επίζθεςεο:  

Πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο εγθπκνζύλεο 

Τνθεηόο 

Παξαθνινύζεζε πγείαο άιινπ εμαξηεκέλνπ κέινπο 

Έθηαθην γεγνλόο 

Άιιν: 

 

13. Αζθαιηζηηθό Τακείν:__________________ 

 

 
 

14. Παξαθαινύκε δειώζηε αλ θαηά ηελ ζπλάληεζε ζαο νη  πάξνρνη πγείαο : 

  Ναη Γελ αλήθσ 
ζε απηή 
ηελ 

θαηεγνξία 

Ορη 

Ώ Έθαλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπληξνθηθή βία 
θαηά ηελ εγθπκνζχλε    
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ΐ ηελ πεξίπησζε πνπ απνθαιχςαηε θάπνην ζπκβάλ 
θαθνπνίεζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε νη επαγγεικαηίεο 
ζαο βνήζεζαλ  λα κηιήζεηε γηα απηφ  

   

Γ Ώλαγλψξηζαλ πσο έρεηε δερηεί βία εμαηηίαο ηνπ 
ηζηνξηθνχ ζαο θαη ηεο εμέηαζεο πνπ έθαλαλ  

  
 

Α Έθαλαλ εξσηήζεηο γηα λα θαηαιάβνπλ πφζν έηνηκε 
αηζζάλεζηε λα αιιάμεηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία  
δείηε  

   

Β αο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηε ηνλ πηζαλφ θίλδπλν 
ζαλάηνπ εμαηηίαο ηεο βίαο πνπ δέρεζηε ελψ είζηε 
έγθπεο 

   

Σ Έθαλαλ εξσηήζεηο γηα λα θαηαλνήζνπλ πφζν αζθαιή 
είλαη ηα παηδηά ζαο 

   

Γ αο βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζρέδην αζθαιήο 
απνκάθξπλζεο ζαο απφ ην πεξηβάιινλ πνπ είλαη 
επηθίλδπλν γηα εζάο  

   

Δ Ώπνζήθεπζαλ φζα πεξηγξάςαηε εζείο ζρεηηθά κε ηελ 
βία πνπ δέρεζηε θαη φζα αλαθάιπςαλ θαηά ηελ 
εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ζαο ζην 
ηζηνξηθφ/θάθειν ζαο  

   

Θ αο παξέπεκςαλ/ζχζηεζαλ ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο 
πξνθεηκέλνπ λα ζαο πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ 
ππνζηήξημε θαηά ηελ ζπληξνθηθή βία ζηελ 
εγθπκνζχλε 

   

0.  

 

 

 

 

15.  Παξαθαιoύκε θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα κεηά ην 
ξαληεβνύ ζαο κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο  θαηά πόζν ζθέθηεζηε  ή έρεηε ηελ 
πξόζεζε λα: 

 

1=Καζφινπ  7=Ώξθεηά έηνηκε/πξφζπκε 

  Καζόινπ Γελ αλήθσ 
ζε απηή 
ηελ 

θαηεγνξία 

Αξθεηά 
έηνηκε/πξόζπκε  

Ώ θέθηεζηε λα θάλεηε αιιαγέο ζηελ 
δσή ζαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 
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ΐ Βίζηε έηνηκε λα θάλεηε αιιαγέο ζηελ 
δσή ζαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

16. Παξαθαιoύκε θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ ηθαλνπνίεζε 
πνπ  αηζζαλζήθαηε κεηά ην ξαληεβνύ ζαο από ηελ παξνρή  θξνληίδαο πγείαο:  

 

1=Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλε  7=Ώξθεηά ηθαλνπνηεκέλε 

  Καζόινπ Γελ 
αλήθσ ζε 
απηή ηελ 
θαηεγνξία 

Αξθεηά 
ηθαλνπνηεκέλε 

Ώ Σελ εκπηζηνζχλε πνπ αηζζαλζήθαηε 
κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 

ΐ Σε ζηήξημε πνπ ζάο πξφζθεξαλ νη 
πάξνρνη θξνληίδαο πγείαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ζαο 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

Γ Σελ επηθνηλσλία πνπ είραηε κε ηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 

Α Σν ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ 
πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

Β Σελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 

Σ Σελ πξνζπκία ησλ επαγγεικαηηψλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο  

1 2 3 
 

4 5 6 7 

 

 

 
 

17. Παξαθαιoύκε θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ  ηθαλνπνίεζε  
πνπ αηζζαλζήθαηε κεηά ην ξαληεβνύ ζαο από ηελ παξνρή  θξνληίδαο πγείαο:  

 

1=Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλε 7=Ώξθεηά ηθαλνπνηεκέλε 
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  Καζόιν

π 

Γελ 
αλήθσ ζε 
απηή ηε 
θαηεγνξί

α 

Αξθεηά θαιά  

Ώ Σηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο 
πξφζθεξαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 
ζρεηηθά κε ηελ ζπληξνθηθή 
θαθνπνίεζε 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

ΐ Σε ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξείραλ νη 
επαγγεικαηίεο πγείαο αθφκε θαη 
θαηά ηελ άξλεζε ζαο γηα 
ζπληξνθηθή θαθνπνίεζε  

1 2 3 
 

4 5 6 7 

 

Γ Σν ηξφπν πνπ ζαο αληηκεηψπηζαλ νη 
επαγγεικαηίεο φηαλ κηιήζαηε γηα ην 
πξφβιεκα ζαο 1 2 3 

 
4 5 6 7 

 

Α Σηο εξσηήζεηο πνπ έθαλαλ νη 
επαγγεικαηίεο γηα λα θαηαιάβνπλ 
ηε θαηάζηαζε (πγείαο/θηλδχλνπ) 

φζνλ αλαθνξά εζάο θαη ην έκβξπν 
1 2 3 

 
4 5 6 7 

 

Β Σηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο 
πξφζθεξαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 
γηα ηνπο θηλδχλνπο πγείαο ζε εζάο 
θαη ζην έκβξπν εμαηηίαο ηηο 
θαθνπνηεηηθήο ζρέζεο 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

 

Σ Σηο επηινγέο θαη ηα βήκαηα πνπ 
πξέπεη λα θάλεηε γηα λα ιχζεηε ην 
πξφβιεκα ζαο 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

 

Γ Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε γηα 
λα δηνξζψζεηε ηε ζρέζε ζαο πνπ 
απνθαζίζαηε καδί κε ηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

 

 

 

Έληππν ππνζηήξημεο επαγγεικαηηψλ πγείαο 
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ωματικές επιπτώσεις κακοποίησης στην 

εγκυμοσύνη:  

Ώλεπαξθήο πξφζιεςε βάξνπο 

Λνηκψμεηο λεθξνχ θφιπνπ θαη ηξαρήινπ 

Κνιπηθή αηκνξξαγία 

Έμαξζε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ 

Βπηπινθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ 

Καζπζηέξεζε πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο 

Ώπνβνιή 

Υακειφ ζσκαηηθφ βάξνο γέλλεζεο βξέθνπο 

Ρήμε κεκβξαλψλ 

Ώπνθφιιεζε ηνπ πιαθνχληα 

Λνίκσμε κήηξαο 

Βκβξπηθνί κψισπεο, θαηάγκαηα θαη 

αηκαηψκαηα 

Εμφάνιση εγκύων γυναικών: 

Έλδπζε πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηελ παξνχζα 

επνρή (πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα) 

πκπεξηθνξά ζπληξφθνπ ηεο εγθχνπ: 

Ο ζχληξνθνο ηεο επηκέλεη λα παξίζηαηαη θαηά 

ηελ εμέηαζε θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο γηα 

ηελ έγθπν γπλαίθα 

 

πκπεξηθνξά εγθχνπ: 

 Δ έγθπνο γπλαίθα ππνβαζκίδεη ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ή επηδεηθλχεη απξνζδφθεηεο 

αληηδξάζεηο (θιάκαηα/γέιηα). 

Δ έγθπνο γπλαίθα έρεη έληνλε θαη θνβηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά φηαλ ν ζχληξνθφο ηεο είλαη 

παξψλ. 

Δ έγθπνο γπλαίθα εκθαλίδεη νξγηζκέλε θαη 

ακπληηθή ζπκπεξηθνξά 

Κόκκινες σημαίες κακοποίησης 

 

 
Ειδικές περιπτώσεις 

ηαλ ε γπλαίθα αξλείηαη φηη είλαη ζχµα 
θαθνπνίεζεο ν επαγγειµαηίαο δελ επηµέλεη 

θαη δελ αζθεί πεξαηηέξσ πίεζε.  Βμεγεί γηαηί 

λνµίδεη φηη είλαη ζχµα θαθνπνίεζεο θαη 

εμεγεί φηη µπνξεί λα ηελ μαλαδεί γηα 

νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηεί ζε 

πεξίπησζε πνπ μαλαβξεζεί ζε αλάινγε 

πεξίπησζε. 

ηαλ ε γπλαίθα είλαη ερζξηθή απέλαληί ζηνλ 

επαγγειµαηία. Ο ζπµφο ζπρλά είλαη ζπλέπεηα 

ηνπ ηξαχµαηνο θαη ηεο εμνπζέλσζεο πνπ 

δεµηνπξγείηαη απφ ηελ θαθνπνίεζε, αιιά θαη 

πηζαλά απφ ηελ έιιεηςε παξνρήο βνήζεηαο, 

π.ρ. εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο αληαπφθξηζεο 

ησλ επαγγειµαηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

επαγγειµαηίαο ζέβεηαη ην ζπµφ ηεο. 

 

 

Άμεσες λεκτικές ερωτήσεις  

• «Βίζηε ζε κηα ζρέζε κε θάπνηνλ 

άλζξσπν πνπ ζαο ρηππάεη ζσκαηηθά 

ή ζαο απεηιεί;» 

• «Φνβάζηε θάπνηεο θνξέο ηνλ 

ζχληξνθν ζαο; Νηψζεηε φηη 

βξίζθεζηε ζε θίλδπλν;» 

• «Νηψζεηε (ή ληψζαηε πνηέ) λα ζαο 

ειέγρεη ή λα ζαο απνκνλψλεη ν 

ζχληξνθνο ζαο;» 

  ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΤΓΩΝ   

 «Γηακεζνδηθέο Κνηλσληθέο 

Παξεκβάζεηο ζε Καηαζηάζεηο Κξίζεο»   

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: «Παξεκβάζεηο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζε θαηαζηάζεηο 

Κξίζεο ζηελ  

Οηθνγέλεηα»  

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ 

ΕΓΚΤΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΙ ΜΟΝΑΔΕ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ  

 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Παπαδαθάθε Μαξία 

 Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: Ααβίηε Μαξία 

 

 

 ΥΡΟΝΣΙΔΑ 

 

 

 

 

 

Αναγνώριση 

(Identification)/Προσυμπτω-

ματικός Έλεγχος (Screening) 

Πσο μεθηλάκε κηα ζπλέληεπμε… 

  
Διαχείριση 

(Management)/Εκτίμηση/Τεκμηρίωσ

η  

Ώλ αλαγλσξηζηεί  θαη απνθαιπθζεί ε θαθνπνίεζε 

ζηελ έγθπν γπλαίθα 

o Ώθήζηε ηελ λα γλσξίδεη πσο δελ είλαη 

ππεχζπλε γηα  απηφ πνπ ηεο ζπκβαίλεη. Πείηε 

ηεο φηη δελ είλαη κφλε θαη φηη ππάξρεη 

δηαζέζηκε βνήζεηα. 

o Βθθξάζηε αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θαη νινθιεξψζηε ηελ «Ώμηνιφγεζε 

Κηλδχλνπ». ζηε λα αλαγλσξίζεη ηελ 

παξνπζία θηλδχλνπ ζηελ δσή ηεο, θαη λα 

  
Παραπομπή στην Κοινωνική 

Υπηρεσία  

o Λήςε πιήξνπο θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ. 

o Ώλαγλψξηζε ζηαδίνπ αιιαγήο πνπ 

βξίζθεηαη ε έγθπνο. 

o Ώμηνιφγεζε θηλδχλνπ. 

o Τπνζηήξημε/πκβνπιεπηηθή. 

o Αεκηνπξγία ζρεδίνπ αζθαιείαο. 

o Βθηεηακέλε αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηεο έθηαζεο ηεο θαθνπνίεζεο (ζην 

επφκελν ξαληεβνχ). 
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Έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ζπληξνθηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ έγθπν  

Έληππν θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο 

ηνπ κε ηελ έγθπν γπλαίθα 

 

 

πκπιεξψλεηαη θαηφπηλ ηεο ζπλάληεζεο, απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο αλεμαξηήηνπ 

απνθάιπςεο ή φρη ηεο βίαο απφ ηελ έγθπν.  

Έληππν Αμηνιόγεζεο/Σεθκεξίσζεο ηεο Καθνπνίεζεο ηεο εγθύνπ γπλαίθαο 

Έιεγρνο Δ.Β                                                Ηκεξνκελία:                                                        

□ Δ.Β + (Θεηηθό)                                            ID αζζελή: 

□ Δ.Β ; (Τπνςία Δ.Β)                                  

                                                                      

Ώ1) Διηθία   __________  

Ώ2) Βζληθφηεηα:  (1) Βιιεληθή ________    □         Άιιε _____________ □ 

Ώ3) Σφπνο θαηνηθίαο:       (1) Πφιε □  (2) Κσκφπνιε  □  (3) Υσξηφ □ 

Ώ4) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

(1) Άγακε   □   (2) Έγγακε   □    (3) Αηαδεπγκέλε  □  (4) Υήξα  □  (5)  ε δηάζηαζε  □ 

Ώ5) Ώξηζκφο παηδηψλ ________ 

Ώ6) Μνξθσηηθφ Βπίπεδν _______ 

ΐ1) Μήλαο θχεζεο __________ 

ΐ2) ΐάξνο _________θηιά 

ΐ3) Όςνο __________κέηξα 

ΐ4) Ήηαλ ε εγθπκνζχλε πξνγξακκαηηζκέλε;  (1) Ναη □   (0) ρη □  

ΐ5) Ήηαλ ε εγθπκνζχλε επηζπκεηή: (1) Ναη □   (0) ρη □ 

ΐ6) Πξνεγνχκελεο απνβνιέο:             (1) Ναη □   (0) ρη □     (ΐ6.1) Ώξηζκφο απνβνιψλ  ______ 

ΐ7) Πξνεγνχκελεο εθηξψζεηο:            (1) Ναη □   (0) 

ρη □    (ΐ7.1) Ώξηζκφο Βθηξψζεσλ ______  

ΐ8) Έλαξμε θαθνπνίεζεο πξηλ ηελ εγθπκνζχλε: (1) 

Ναη □   (0) ρη □  (ΐ8.1) Ώλ φρη πφηε __________ 

Γηεξεπλώληαο ηελ ύπαξμε βίαο 
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    «Γλσξίδνπκε φηη ε βία ζην ζπίηη επεξεάδεη 
πνιιέο γπλαίθεο θαη κάιηζηα επεξεάδεη άκεζα 
ηελ πγεία ηνπο. Μήπσο έρεηε βηψζεη πνηέ βία 
ζην ζπίηη θαη εζείο;» 

                                            

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

□ αο έρνπλ πνηέ ρηππήζεη, ραζηνπθίζεη, θισηζήζεη ή βιάςεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
ζσκαηηθά; 

□ Πνηφο; 

□ αο έρεη βιάςεη θάπνηνο ζσκαηηθά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα; 

□ αο έρεη εμαλαγθάζεη πνηέ ζε αλεπηζχκεηεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

□ Πνηφο; 

□ αο έρεη εμαλαγθάζεη πνηέ ζε αλεπηζχκεηεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ πξνεγνχκελν 
κήλα; 

□ Πνηφο; 

□ Φνβάζηε θάπνηνλ; 

□ Πνηφλ; 

□ αο έρεη θάπνηνο θξηηηθάξεη, ζαο έρεη θάλεη λα αηζζαλζείηε άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ ζαο ή λα 
έρεη πξνζπαζήζεη λα ζαο ειέγμεη; 

□ Πνηφο; 

           

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΘΔΝΗ 

_ Ναη  ρη _  Βίλαη ν δξάζηεο εδψ ηψξα; 

_ Ναη  ρη _  Φνβάζηε ηνλ ζχληξνθν ζαο; 

_ Ναη  ρη _  Φνβάζηε λα πάηε ζπίηη ζαο; 

_ Ναη  ρη _  Έρεη απμεζεί ε ζσκαηηθή βία; 

_ Ναη  ρη _  Έρεη ν δξάζηεο θαθνπνηήζεη ηα παηδηά; 

_ Ναη  ρη _  Ήηαλ πνηέ ηα παηδηά κάξηπξεο θαθνπνίεζεο; 

_ Ναη  ρη _  Ώπεηιέο αλζξσπνθηνλίαο; 

Ώπφ πνηνλ: ________________________ 

_ Ναη  ρη _  Ώπεηιέο απηνθηνλίαο; 

 Ώπφ πνηνλ: ________________________   
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

□ Παξαπνκπή ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία 

□ Παξαπνκπή ζε ππεξεζία ζηήξημήο γηα ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαηθά θαη ην παηδί 

□ Παξαπνκπή ζε λνκηθφ ζχκβνπιν 

□ Παξαπνκπή ζηε αζηπλνκία 

□ Παξαπνκπή ζηελ εηζαγγειία 

□ Άιιε παξαπνκπή 

Πεξηγξάςηε: ______________________________ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

□ Ώλαθνξά ζηελ αζηπλνκία 

□ Ώλαθνξά ζηελ εηζαγγειία 

□ Ώλαθνξά ζε ππεξεζία ππνζηήξημεο γηα ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα θαη ην παηδί 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ 

_ Ναη  ρη _   Πήξαηε ζπγθαηάζεζε γηα ιήςε θσηνγξαθηψλ; 

_ Ναη  ρη _  Κάλαηε ιήςε θσηνγξαθηψλ; 

πκπεξηιάβεηε ζηνλ θάθειν ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην έγγξαθν ζπγθαηάζεζε  

ηεο αζζελνχο. 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

_ Ναη  ρη _  πδεηήζεθε έλα πιάλν αζθαιείαο          

 

 

 


