
 

Ενότητα 2η  
 

Τι είναι η Ενδο-συντροφική 
βία; 



Η Ενδο-συντροφική βία αναφέρεται στη συμπεριφορά 

ενός συντρόφου ή πρώην συντρόφου που προκαλεί 

σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη, 

συμπεριλαμβανομένης της σωματικής επιθετικότητας, του 

σεξουαλικού εξαναγκασμού, της ψυχολογικής κακοποίησης 

και της συμπεριφοράς ελέγχου (ΠΟΥ) 

 



Σωματική βία:  

Η σκόπιμη χρήση σωματικής βίας με δυνατότητα πρόκλησης θανάτου, αναπηρίας, τραυματισμού ή 

βλάβης. Η σωματική βία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  

 Εκδορές, σπρώξιμο ή σφίξιμο 

 Πέταγμα, άρπαγμα ή δάγκωμα 

 Πνιγμός, ταρακούνημα, επιθετικό τράβηγμα μαλλιών, χαστούκια, γροθιές, χτυπήματα ή κάψιμο 

 Χρήση όπλου 

 Χρήση περιορισμών ή του σώματος, του μεγέθους ή της δύναμης ενός εναντίον άλλου ατόμου 

 

 



Σεξουαλική βία: 

Οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη, απόπειρα απόκτησης σεξουαλικής πράξης, 

ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια ή προσεγγίσεις ή πράξεις που στρέφονται κατά της σεξουαλικότητας 

ενός ατόμου, από οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από τη σχέση του με το θύμα, σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σπιτιού και της εργασίας. 

 

 

Βιασμός:  

Διείσδυση στο αιδοίο ή τον πρωκτό με τη χρήση πέους ή άλλου μέρους του σώματος ή αντικειμένου, 

χωρίς την εκούσια συγκατάθεση του ατόμου. 



Συναισθηματική / Ψυχολογική Βία: 

• Λεκτική βία 

• Οικονομική βία 

• Κοινωνική βία 

 

Έλεγχος της συμπεριφοράς /«εξαναγκαστικός έλεγχος»: 

Μπορεί να περιλαμβάνει την απομόνωση ενός ατόμου από την οικογένεια και τους φίλους 

του, την παρακολούθηση των κινήσεών του, τον περιορισμό της πρόσβασης σε 

οικονομικούς πόρους, εργασία, εκπαίδευση ή ιατρική περίθαλψη. Αυτό αναφέρεται συχνά 

ως «εξαναγκαστικός έλεγχος». 



Ο κύκλος 
της βίας 



Παραδείγματα πιθανών ρόλων: 

 
Επιζών 
Δράστης 
Παρευρισκόμενος 
Φίλος 
Μέλος της οικογένειας 
Σύμβουλος 
Αστυνομία 
Άλλα 
 
 
 

Παιχνίδι ρόλων 
 
Είδη βίας: 
 
Φυσική 
Σεξουαλική 
Λεκτική 
Οικονομική 
Έλεγχος συμπεριφοράς 



Η Ενδο-συντροφική βία έχει διάφορες άμεσες και 
έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στους επιζώντες 
 
Η επιρροή της κακοποίησης μπορεί να συνεχιστεί πολύ 
μετά τη διακοπή της βίας. 
 
Η Ενδο-συντροφική βία μπορεί να προκαλέσει 
Μετατραυματικό στρες (PTSD), κατάθλιψη και άγχος 
 
Οι επιζώντες συχνά θυματοποιούνται επανειλημμένα 

Επιζών 
Ενδο-συντροφικής 

βίας 



•  μώλωπες και μελανιές 

•  αμυχές και εκδορές 

•  τραυματισμοί στην κοιλιακή χώρα ή τον 

 θώρακα 

•  κατάγματα και σπασμένα οστά ή δόντια  

•  βλάβη της όρασης και της ακοής  

•  τραυματισμός στο κεφάλι 

•  απόπειρα στραγγαλισμού  

•  τραυματισμός της πλάτης και του αυχένα  

Σημάδια 
σωματικής 

βίας 



 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου / 
 γαστρεντερικό σύνδρομο 
  
 Ινομυαλγία 
 
 Διάφορα σύνδρομα χρόνιου πόνου 
 
 Επιδείνωση του άσθματος  

Καταστάσεις 
που 

σχετίζονται με 
το άγχος 



•  κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών 

•  διαταραχές διατροφής και ύπνου 

•  σωματική αδράνεια  

•  χαμηλή αυτοεκτίμηση 

•  διαταραχή μετατραυματικού στρες  

•  κάπνισμα 

•  αυτοτραυματισμός  

•  μη ασφαλής σεξουαλική συμπεριφορά  

Συναισθηματικά / 
Ψυχολογικά 

συμπτώματα της 
βίας 



•  ακούσια και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη  

•  άμβλωση και μη ασφαλείς αμβλώσεις 

•  σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, 

 συμπεριλαμβανομένου του HIV 

•  επιπλοκές εγκυμοσύνης 

•  φλεγμονώδης νόσος της πυέλου 

•  λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 

•  σεξουαλική δυσλειτουργία  

 

Συμπτώματα 
σεξουαλικής 

βίας  



Ερώτηση 1:  
i) Περιγράψτε τα σημάδια θυματοποίησης που 
παρατηρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης,  
ii) Με βάση τα σημάδια, ποια μορφή βίας έχει βιώσει ο 
επιζών;  

 
Ερώτηση 2: Εξετάστε τον αντίκτυπο της κακοποίησης στη  
✔ συναισθηματική υγεία 
✔ σωματική υγεία 
✔ σεξουαλική υγεία 
✔ σχέση εκτός της άμεσης οικογένειας 
✔ οικονομική κατάσταση 

 
 

Μελέτη 
περίπτωσης 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου 
MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


