
Το Φαινόμενο της 
Βίας 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 



                         Ι. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
                               A. ΑΙΤΙΑ 

  Υπάρχει ενας αριθμός παραγόντων που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή 
βία στις ετερόφυλες σχέσεις και η συνήθης λίστα αυτών είναι η ακόλουθη: 

i. Ιστορικό επιθετικής συμπεριφοράς 

ii. Ιστορικό κακοποίησης σαν παιδί ή μαρτυρίας γονεικής κακοποίησης 

iii. Μεγαλη κοινωνική δύναμη ή επίπεδο  

iv. Ελεγκτικές σχέσεις 

v. Λανθασμένα ορισμένος ανδρισμός και ταυτότητα 

vi. Ψυχική ασθένεια όπως αλκοολισμός ή άλλη χρήση ουσιών 
  



                   B.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  Εκτός από τις πρωτογενείς επιπτώσεις της βίας, τους ποικίλους τραυματισμούς, που συχνά 
είναι σοβαροί και το θάνατο, υπάρχουν και δευτερογενείς σωματικές ή ψυχολογικές επιπτώσεις 
όπως: 

 i. Πονοκέφαλοι, άσθμα, γαστρεντερικές διαταραχές, χρόνιοι πόνοι, αϋπνίες, χρόνια κόπωση,      
πόνοι στα γεννητικά όργανα, στη λεκάνη και στην πλάτη που προκαλούνται από το στρες και 
την υπερένταση  

 ii. Άγχος, φόβος, δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες, αίσθηση αδυναμίας, απόγνωση, μειωμένη 
αυτοεκτίμηση, ενοχές, αναβίωση της βίας, οξείες συναισθηματικές αντιδράσεις.  

 iii. Η βία, τέλος, αποδυναμώνει την κοινωνική θέση της γυναίκας, επηρεάζοντας αρνητικά 
βασικούς παράγοντες, όπως η εργασία και μπορεί να την κάνει ψυχολογικά ευάλωτη στην 
κατάθλιψη ή σε άλλες ψυχικές διαταραχές. Σταδιακά οδηγεί τη γυναίκα στη «θυματοποίηση». 
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ΙΙ. ΠΑΙΔΙΑ 
Α. ΑΙΤΙΑ 

   Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στη 2η διαφάνεια, την επιθετικότητα επηρεάζουν και: 

i.   η προσωπικότητα του ατόμου 

ii.   οι ορμόνες 

iii.   τα κοινωνικά στερεότυπα 

iv.   η αντίδραση της πρόκλησης βίας βάση της αρχής της αμοιβαιότητας (οφθαλμόν αντί οφθαλμού) 

v.   το αλκοόλ και άλλες ουσίες 

vi.     η θερμοκρασία 

vii.   ο περιορισμένος χώρος 

viii.   η σχετική αποστέρηση, όταν δηλαδή κάποιος αισθάνεται ότι είναι χειρότερα από ό,τι οι άλλοι. 

  



Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού είναι οι ακόλουθες: 

i. Μη φυσιολογηκή εξέλιξη 

ii. Κακή σχέση με το άλλο φύλο 

iii. Πτωχή συναισθηματική έκφραση 

iv. Απαξίωση της γυναίκας 

v. Χαμηλή αυτοεκτίμηση 



ΙΙΙ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
i.  Ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και εξάσκηση από τα σχολικά χρόνια ώστε 

ως ενήλικες να γνωρίζουμε δικαιώματα, υποχρεώσεις, χειρισμούς, εναλλακτικές 
λύσεις και ό,τι άλλο απαιτείται για ορθή διαχείριση συναισθημάτων και κρίσεων 

ii. Συμβουλευτικοί σταθμοί σε κάθε σχολείο, συνοικία, γειτονιά, Α.Τ., νοσοκομείο 
ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα αφού ανιχνευθούν έγκαιρα τα περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας. 

iii. Δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων όπου θα καταφεύγουν οι οικογένειες και 
θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με διακριτικότητα, αμεσότητα και 
αποτελεσματικότητα. 

iv. Έλεγχος των ΜΜΕ ως προς την προβαλλόμενη βία και τη δημιουργία επιθετικών 
προτύπων καθώς και των παιχνιδιών και των εντύπων τα οποία απευθύνονται σε 
παιδιά. 



Ενημερωτικά Βίντεο 
 https://vimeo.com/99937581 

 https://www.youtube.com/watch?v=4uPXnP7_RP0 

  

  

 http://www.mothersblog.gr/o-kosmos-toy-paidioy/item/18546-mama-tha-gino-san-kai-sena-i-
endooikogeneiaki-via-mesa-apo-ta-matia-enos-paidioy-vinteo#ixzz3ZH9jwj7d 
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                 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

I. Κατσίλα Ισιδώρα 

II. Γεραγώτη Ευτυχία 

III. Ζάκκα Κατερίνα 

IV.Βλαχάκη Χριστίνα 

V. Γκέκα Ελεάννα 

VI.Κυριάκου Ιωάννα 


