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Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η διακρατική έκθεση είναι αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του  Δεύτερου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) : “Ώρα για αλλαγή: Έρευνα βασισμένη σε 

προσεγγίσεις νέων πρακτικών” του Ευρωπαϊκού Έργου «OSSPC: Η άλλη πλευρά της ιστορίας: 

Οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής» . 

Στόχος του δεύτερου Πακέτου Εργασίας είναι η διενέργεια έρευνας σε σχέση με τα 

προγράμματα παρέμβασης δραστών. Σκοπός είναι η παροχή μιας βάσης στοιχείων σχετικά 

με την εμπλοκή των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 

υποστήριξη, να πραγματοποιηθεί συστημική αλλαγή, και να ενσωματωθούν νέες πρακτικές. 
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 Υπολογισμός της κλίμακας του προβλήματος 

 Χαρτογράφηση και συγκριτική ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης με τους δράστες της κάθε χώρας 

 Παροχή εκτίμησης αναγκών 

 Προσδιορισμός πιθανών δρόμων παραπομπής και, 

 Εισήγηση καλών πρακτικών για παρεμβάσεις δραστών σε 

εθελοντική βάση. 

Η δραστηριότητα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth, Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Η κάθε χώρα (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) ολοκλήρωσε μια 

έκθεση η οποία θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του έργου  www.osspc.eu  

 

Η ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα η 

κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών είναι 

ευρέως διαδεδομένη και η έξαρση του COVID-

19 προκάλεσε αύξηση σε αυτές τις 

περιπτώσεις ανά το παγκόσμιο - μια 

«πανδημία σκιών» (Γυναίκες του ΟΗΕ, 2020). 

Επιπλέων, σημειώθηκε αύξηση τόσο στα 

θύματα όσο και στους δράστες  

ενδοοικογενειακής βία που προσπαθούν να 

λάβουν στήριξη.  

Για παράδειγμα, στην Κύπρο οι αναφορές 

ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 40% 

και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι «τα 

περιστατικά γίνονται πιο περίπλοκα και 

σοβαρά, με υψηλότερα επίπεδα σωματικής 

βίας και καταναγκαστικού ελέγχου» 

 

(Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, 2020, σ.4). 

Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και το Συμβούλιο 

της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει μέτρα για την 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας, περισσότερα 

χρειάζονται (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011). 

Υπογεγραμμένη από όλες τις χώρες εταίρους, η 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (2011) 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των 

γυναικών. Περιγράφει ένα φάσμα 

εγκληματικών πράξεων και υπογραμμίζει την 

ανάγκη αποκατάστασης των δραστών. Το 

πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι 

επομένως διαδεδομένο και αυξάνεται. Παρόλο 

της αναγνώρισης των δυσκολιών και της λήψης 

μέτρων, περισσότερα απαιτούνται. 

 

 

Στόχοι 

ΠΕ2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

http://www.osspc.eu/
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Χώρα Αριθμός 

Ερωτηματολόγιων 

Αριθμός 

Συνεντεύξεων 

Αριθμός 

Ομάδων 

Εστίασης  

Αριθμός 

Συμμετεχόντων σε 

Ομάδες Εστίασης 

Κύπρος 19 3 2 10 

Ελλάδα 20 3 3 49 

Ιταλία 8    5  5  45 

Ρουμανία 24 5 3 33 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

24 2  7 36 

Σύνολα 95 18 20 173 

 

Qualitative data was coded thematically according to dominant themes. Quantitative 
data used statistics to summarise patterns. 

 

 

Η παρούσα έρευνα περιελάβανε: 

 Ομάδες εστίασης με διάφορους επαγγελματίες που εργάζονται με επιζώντες ή 

δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Οι ομάδες αυτές συζήτησαν και  εξέτασαν τρία 

σύντομα σενάρια ενδοοικογενειακής βίας, και ακολούθησαν ερωτήσεις με στόχο την 

διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών, προκλήσεων, καθώς και κενών στην παροχή 

υπηρεσιών.  

 Μια διαδικτυακή έρευνα για τους επιζώντες της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο 

την κατανόηση των εμπειριών τους, και με έμφαση την στήριξη των δραστών.  

 Συνεντεύξεις με δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Στόχος, η κατανόηση των 

εμπειριών τους σχετικά με την στήριξη που έλαβαν και η συζήτηση σε σχέση με 

επιπρόσθετες υπηρεσίες που κατά τη γνώμη τους θα ήταν βοηθητικές. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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Ορισμένες χώρες διαθέτουν ειδική νομοθεσία που παραπέμπει τους δράστες στα προγράμματα, 

ενώ σε άλλες είναι εθελοντικά. Ωστόσο, τονίστηκε η γενική έλλειψη παροχής υπηρεσιών και η 

περιορισμένη χρηματοδότηση σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν διαθ έτουν 

συντονισμένα προγράμματα πρόληψης, ενώ η Ιταλία σχεδιάζει να αναπτύξει. Στην Κύπρο μία 

οργάνωση προσφέρει υποστήριξη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν διάφορα προσφερόμενα 

προγράμματα. Ωστόσο, ακόμη και στις χώρες όπου υπάρχουν υπηρεσίες, παρατηρείτ ε 

περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη και η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή. Οι 

δράστες επεσήμαναν επιπρόσθετα εμπόδια αναφορικά με την πρόσβαση σε υποστήριξη, 

συμπεριλαμβανομένης της γενικής έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα στοιχεία , 

μεγάλες λίστες αναμονής ή μαθήματα που εκτελούνται τις ημέρες κατά τις οποίες οι ίδιοι 

εργάζονται. Ένα ακόμη εμπόδιο ήταν οι αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με το στιγματισμό 

του "δράστη", κάτι το οποίο ενίσχυσε τα προϋπάρχοντα αισθήματα ενοχής, μεταμ έλειας, 

αμηχανίας και ντροπής. Παρόλο που οι συμμετέχοντες ήταν αρχικά ανήσυχοι, αρκετοί 

αισθάνθηκαν ότι υποστηρίχθηκαν και επαίνεσαν το μη επικριτικό περιβάλλον αυτών των 

προγραμμάτων. 

Οι περισσότεροι από τους/τις ερωτηθέντες/είσες στην έρευνα για τα θύματα είχαν εξίσου κακές 

εμπειρίες. Κάποια θύματα δεν σκέφτηκαν να ζητήσουν βοήθεια για πέντε ή περισσότερα  χρόνια, 

ενώ είναι ανησυχητικό πως όταν αυτό συνέβη οι αντιδράσεις που αντιμετώπισαν χαρακτηρίζονταν 

από έμφυλες πατριαρχικές αντιλήψεις. Πολλά θύματα ένιωσαν ότι δεν έλαβαν τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες, όταν τις χρειάστηκαν. Ωστόσο, ορισμένοι/ες ερωτηθέντες/είσες υπογράμμισαν τα 

οφέλη της ενεργούς ακρόασης παράλληλα με την πρακτική υποστήριξη που τους προσφέρθηκε. 

Σχετικά με τις παρεμβάσεις για δράστες, τα θύματα δήλωσαν πως πιστεύουν στην αλλαγή του 

δράστη, ωστόσο αυτό που επιδιώκεται περισσότερο, είναι η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης. 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
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Οι δράστες χαρακτηρίστηκαν συχνά ως έχοντες παραδοσιακές ή πατριαρχικές απόψεις.  Συνεπώς, 

κάποια περιστατικά, όπως η απώλεια εργασίας ή σπιτιού, τα οποία δυνητικά απείλησαν την 

αρρενωπότητά τους, είχαν ως αποτέλεσμα την απογοήτευση και την επαναλαμβανόμενη βία. 

Κάποιοι δεν θεώρησαν αυτή τη βία ακατάλληλη ή ελαχιστοποίησαν την σημαντικ ότητα των 

επιπτώσεων της στα θύματα. Ένα παράδειγμα είναι η αναφορά στα περιστατικά ως "τίποτα 

σημαντικό" ή η επισήμανση ότι η κακοποίηση δεν ήταν ποτέ σωματική. Επιπλέον οι ίδιοι 

αποποιούνται την ευθύνη των πράξεων τους κατηγορώντας και μεταφέροντας την υ παιτιότητα σε 

άλλους. Παρουσιάστηκαν, επίσης, και άλλα μέσα εξωτερικής αξιολόγησης - για παράδειγμα, η 

αναφορά προσωπικών αρνητικών εμπειριών από την παιδική ηλικία, οι οποίες ενδέχεται να 

οδηγήσαν στην εσωτερίκευση της βίαιης αυτής συμπεριφοράς ως "φυσιολογικής" ή την 

πιθανότητα άσκησης βίας για την επανάκτηση του ελέγχου. Πολλοί τόνισαν επίσης το άγχος, τον 

θυμό, το αλκοόλ και την πρόκληση (απόδοση ευθυνών στο θύμα) ως πρόδρομα στοιχεία της 

συμπεριφοράς τους. 

Τα οφέλη των προγραμμάτων υποστηρίχθηκαν σθεναρά από τους δράστες, οδηγώντας στην 

αναγνώριση ότι η συμπεριφορά τους ήταν ακατάλληλη, καθώς και του αντίκτυπου που μπορεί να 

έχει σε άλλους (π.χ. φόβο) αλλά και στους ίδιους (π.χ. απομάκρυνση από τα παιδιά του ς). Οι 

περισσότεροι ανέφεραν τα οφέλη της εκμάθησης νέων τεχνικών - για παράδειγμα την διαχείριση 

θυμού ή την πιο εποικοδομητική έκφραση συναισθημάτων. Εξέφρασαν, πώς αυτό είχε ωφελήσει 

τις τρέχουσες σχέσεις τους και αναγνώρισαν τα θετικά αποτελέσματα. Τόσο οι δράστες όσο και οι 

επαγγελματίες τόνισαν την ανάγκη για έγκαιρη ευαισθητοποίηση όλων των φορέων. 

Παρουσιάστηκαν χαμένες ευκαιρίες αναγνώρισης της ανάγκης για βοήθεια σε χώρους 

υγειονομικής περίθαλψης (όπως γενικά χειρουργεία). Παρομοίως έγινε αναφορά στην κατάργηση 

ποινών (όπως το να σταματήσουν οι δράστες να βλέπουν τα παιδιά τους), καθώς μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγικές, προκαλώντας πρόσθετες πιέσεις (όπως έλλειψη στέγης, άγχος ή μοναξιά), οι 

οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποτροπή.  

Συνοπτικά, πολλοί οργανισμοί πρέπει να επαινεθούν για την πρωτοποριακή και ενεργή εργασία 

τους παρά την έλλειψη πόρων. Προκειμένου τα προγράμματα δραστών να είναι επιτυχημένα, 

πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα, να διαθέτουν επαρκείς πόρους και να εντάσσονται σε 
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συστήματα κοινοτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πρέπει να προσφέρουν μια 

προσαρμοσμένη, ολιστική προσέγγιση για να υποστηρίξουν ολόκληρη την οικογένεια και να 

βασίζονται στο ότι οι δράστες έχουν κίνητρο, και έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

τους και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους. Υπάρχει επίσης ανάγκη ευαισθητοποίησης 

στο ότι οποιαδήποτε κακοποίηση είναι απαράδεκτη, καθώς και η ανάγκη να αμφισβητηθούν τα 

κοινωνικά πρότυπα που υποστηρίζουν τέτοιες πεποιθήσεις.  

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 Προσέγγιση με βάση την Συντονισμένη Κοινοτική Δράση 

Μια πτυχή της στήριξης και της παροχής υπηρεσιών για την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση , 

η οποία επισημάνθηκε ως σημαντική από όλες τις χώρες εταίρους, ήταν η ανάγκη για μια 

προσέγγιση με βάση το CCR που θα ενσωματώνει όλους τους τομείς στο πλαίσιο μιας εταιρικής 

σχέσης (Shepard & Pence, 1999), όπως περιγράφεται στο σχήμα 1. Αν και επισημάνθηκε στη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ως επιτακτική ανάγκη, είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί ευρέως. 

Τα κύρια κενά και οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν ήταν η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των 

επαγγελματιών, η υπερφόρτωση των φορέων με πολλά περιστατικά, η έλλειψη έρευνας και 

στατιστικών στοιχείων και η απουσία πρακτικών αποκατάστασης.  

 

 

ΚΕΝΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ 
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 ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Εξετάζοντας το ιστορικό πολλών από τους δράστες που μπορεί να περιλαμβάνει κατάχρηση ναρκωτικών 

και / ή αλκοόλ, ψυχικές ασθένειες και παιδικά τραύματα, υπάρχει σαφής ανάγκη για ενοποίηση των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάγκη αντιμετώπισης των εθισμών πρώτα, μπορεί να 

οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην παρέμβαση. Επιπλέον, αναφέρθηκε έλλειψη θετικής ανταπόκρισης 

από επαγγελματίες υγείας με πολλά θύματα να εξομολογούνται στον γιατρό τους, και στη συνέχεια είτε 

να λαμβάνουν συμβουλές γάμου, είτε αντικαταθλιπτικά. Σχετικά με τους δράστες, κάποιος που 

σημείωσε «με διευκόλυναν να φύγω από το ραντεβού». Αυτό υπογράμμισε την ανάγκη για 

εξειδικευμένη εκπαίδευση (όπως το IRIS (https://irisi.org/). 

 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΥΤΩΝ 

Σε πολλές περιπτώσεις προέκυψαν θέματα χρηματοδότησης. Διαπιστώνεται δηλαδή έλλειψη 

συνοχής στην παροχή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διατίθενται 

σημαντικοί πρόσθετοι πόροι σε προγράμματα για δράστες σε όλες τις χώρες. 

 

Εκτός από τους ειδικούς, είναι απαραίτητο να έχουν εκπαιδευτεί επαγγελματίες στην ευρύτερη 

κοινότητα (εκπαιδευτικοί/ δάσκαλοι, γιατροί, ιερείς, αστυνομία, κοινωνικοί λειτουργοί) για την 

αντιμετώπιση της ανίχνευσης (δείκτες βίας), της αποκάλυψης, της παραπομπής και της 

προκαταρκτικής διαχείρισης κινδύνου. Επί του παρόντος, αυτό ήταν ασυνεπές, απουσίαζε η 

αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας. Το ΗΒ χρησιμοποιεί Ειδικά Δικαστήρια 

Ενδοοικογενειακής Βίας (SDVCs) και η Κύπρος συνέστησε την τακτική εκπαίδευση δικαστών και 

εισαγγελέων σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων, τις μεθόδους επικοινωνίας 

και ανάκρισης. Προτάθηκε η δημιουργία ενός μητρώου εξειδικευμένων επαγγελματιών. 
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Υπάρχει ανάγκη για διαφημιστικές εκστρατείες που να στοχεύουν τους νέους και να υποστηρίζουν υγιείς 

σχέσεις. Πρέπει να θεωρήσουμε την αδιάκοπη πατριαρχική στάση ως ένα συνεχές εμπόδιο στην 

αναζήτηση βοήθειας τόσο για τα θύματα όσο και για τους δράστες. 

Για παράδειγμα, η κακοποίηση θεωρήθηκε ιδιωτική ή λιγότερο σοβαρή εάν οι τραυματισμοί δεν ήταν 

σωματικοί. Οι διατομεακές ταυτότητες επηρέασαν επίσης τις εμπειρίες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα 

και την Κύπρο υπήρξαν συγκεκριμένες δυσκολίες στον εντοπισμό των θυμάτων μεταναστών. 

 ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ 
 

 

 

 

 
  

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία εξέφρασαν δυσφορία για τα αρνητικά στερεότυπα 

και την ετικέτα που σχετίζεται με τον όρο «δράστη» που μπορεί να θέσει τους ανθρώπους εκτός 

πρόσβασης σε υπηρεσίες. Στην Ιταλία για παράδειγμα, η υποστήριξη παρουσιάζεται ως 

«συμβουλευτική». Αυτό παρουσιάζει ένα ιδεολογικό αίνιγμα για το κατά πόσο η γλώσσα 

προσαρμόζεται για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ή αυτό τελικά εμποδίζει τη λογοδοσία των 

δραστών. 
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Υπάρχουν σαφείς βασικοί θεματικοί τομείς που επηρεάζουν την πρόσβαση και την παροχή 

προγραμμάτων δραστών. Αυτοί μπορεί να σχετίζονται με την ανάγκη μιας συντονισμένης κοινοτικής 

αντίδρασης, η οποία θα περιλαμβάνει συνεκτικές τοπικές οδούς παραπομπής, επαρκή 

χρηματοδότηση και δημοσιότητα - για να βοηθήσει τα θύματα και τους δράστες να αναγνωρίσουν την 

κακοποίηση, με τρόπο που μειώνει το στίγμα αλλά διατηρεί τους δράστες υπόλογους. Αυτές οι 

διατάξεις είναι βασικές στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο η παροχή υπηρεσιών υστερεί. 

Η κατάρτιση στις κοινότητες είναι απαραίτητη, καθώς το θέμα που συνεχώς πρόκυπτε ήταν ότι η 

πρόσβαση στην υποστήριξη μέσω της υγείας δεν έλαβε συχνά κατάλληλη παραπομπή. Επιπλέον, αυτή 

η έρευνα εντόπισε ένα τεράστιο ποσό καλών πρακτικών στις χώρες εταίρους και απέδειξε ότι η 

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών για τους δράστες μπορεί να εμπνεύσει την αλλαγή 

συμπεριφοράς, τη μείωση των βλαβών και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αυτή η δημοσίευση έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 

Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε. 

 

Το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 


