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Εισαγωγή 
Έχουν αναπτυχθεί πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για τον καλύτερο εντοπισµό 
και τη αντιµετώπιση περιπτώσεων ατόµων που γίνονται µάρτυρες 
ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να είναι ένα χρήσιµο και εύκολα προσβάσιµο 
εργαλείο εργασίας για όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στον εντοπισµό 
και τη θεραπεία της υποβοηθούµενης ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι πρακτικές οδηγίες στοχεύουν στην τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών 
που σχετίζονται µε τη φροντίδα των θυµάτων βίας παρέχοντας στους επαγγελµατίες 
συγκεκριµένες και λεπτοµερείς πληροφορίες. 

Η πολυεπιστηµονικότητα, η πολιτισµική ενσωµάτωση και τα µοπντέλα προσέγγισης, 
ο συντονισµός των παρεµβάσεων, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύνολο 
του έργου µε τρόπο εγκάρσιο βασισµένο στην επιστηµονική βιβλιογραφία 
αναφοράς και στις πιο πρόσφατες συστάσεις και ενδείξεις της Ε.Ε. 

Η κύρια προσοχή δίνεται στη σηµασία του τερµατισµού της βίας σε όλες τις µορφές 
της, αλλά και στην ανάγκη εφαρµογής εξατοµικευµένων παρεµβάσεων προστασίας 
και επιτήρησης, ώστε να είναι επαρκής ως προς την εγκαιρότητα, την 
αποτελεσµατικότητα και τη διάρκεια. 

Τονίζεται η ανάγκη χρήσης διεθνών εργαλείων βασισµένων σε τεκµήρια για την 
αξιολόγηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας / θνησιµότητας που συνδέονται 
µε την κατάσταση βίας, εργαλεία χρήσιµα για την αποφυγή και την αποτροπή 
οποιασδήποτε κλιµάκωσης. Επίσης επισηµαίνεται η σηµασία της προώθησης της 
συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελµατιών στο θέµα τόσο της έµφυλης βίας, όσο 
και στο θεµα των ατόµων που γίνονται µάρτυρες βίας, αλλά και η αναγκαιότητα 
υλοποίησης δραστηριότητών πρόληψης/ευαισθητοποίησης που απευθύνονται 
στους πολίτες και τις νεότερες γενιές. 

Οι πρακτικές οδηγίες, που συντάχθηκαν από τον Ιταλικό Συντονισµό Υπηρεσιών 
κατά της Κακοποίησης και Κακοµεταχείρισης Ανηλίκων (CISMAI), είναι µια διεθνής 
αναµόρφωση των Κατευθυντήριων γραµµών «Ελάχιστες απαιτήσεις για 
παρεµβάσεις σε περιπτώσεις βίας υποβοηθούµενης από την κακοποίησηση 
µητέρων» (2017), σύµφωνα µε τους στόχους του έργου «Children First, Πρώτα τα 
παιδιά - Βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών για µια πιο αποτελεσµατική και 
παιδοκεντρική προσέγγιση των µαρτύρων βίας», έργο που συγχρηµατοδοτείται στο 
πλαίσιο του προγράµµατος της ΕΕ «Δικαιώµατα, ισότητα και ιθαγένεια. 

Οι πρακτικές οδηγίες έχουν διαµορφωθεί ως ένα συγκεκριµένο προϊόν του έργου 
Children First, στο οποίο συµµετείχαν τρεις χώρες της ΕΕ, η Ιταλία, η Ελλάδα και η 
Βουλγαρία, στην υλοποίηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, όπως η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η συνεχής κατάρτιση για επαγγελµατίες (κοινωνικούς λειτουργούς, 
ψυχολόγους, δικηγόρους, αστυνοµικές δυνάµεις, εκπαιδευτικούς), δραστηριότητες 
ενδυνάµωσης για γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας και ανήλικους, µάρτυρες βίας. 

Είναι ο διάλογος µεταξύ των εταίρων, η εµπειρία των επαγγελµατιών, οι 
επιστηµονικές συνεισφορές της CISMAI και η παθιασµένη δουλειά των 
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επαγγελµατιών που καθιστούν αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές κοινό στόχο 
προστασίας και πιο συγκεκριµένα προστασίας των ανηλίκων από τη βία. 

Ευχαριστούµε τους εταίρους του έργου, Horizon Service Società Cooperativa 
Sociale (IT), ARES 2.0 (IT), Center Dinamika (BG), Center for Sustainable 
Communities Development (BG) και WOMEN'S CENTER OF KARDITSA (GR), για την 
επίβλεψη αυτού του εγγράφου. 

Ενότητες 

A) Ορισµός και αρχές του φαινοµένου µάρτυρας της 
ενδοοικογενειακής βίας 

Το πρώτο θεµελιώδες βήµα για την οικοδόµηση ενός πραγµατικού και ουσιαστικού 
δικτύου για την προστασία των παιδιών, είναι όλοι οι επαγγελµατίες που 
συµµετέχουν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, να µοιράζονται έναν κοινό 
ορισµό της βίας. Η υιοθέτηση ενός ορισµού, εκτός από την τυποποίηση των 
γλωσσών αναφοράς µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, παρέχει τα εργαλεία 
για τη διαµόρφωση των καταστάσεων που σχετίζονται µε την ενδοοικογενειακή βία, 
όπως και τις ενδείξεις για τον καλύτερο εντοπισµό τους. Ένας σαφής, παγκοσµίως 
αποδεκτός και κοινός ορισµός µπορεί να θεωρηθεί ως ένα λειτουργικό εργαλείο 
που θα ενισχύει την έγκαιρη ανίχνευση της παιδικής κακοποίησης, θα περιγράφει 
το φαινόµενο και τα χαρακτηριστικά του, θα είναι χρήσιµο για διαφορική διάγνωση 
και θα παρέχει ενδείξεις για τον καθορισµό της υποκειµενικής κατάστασης που 
βιώνουν τα παιδιά και τα είδη κακοποίησης που έχουν υποστεί. 

Η δυνατότητα να έχουµε έναν ορισµό που να αναδεικνύει µια συγκεκριµένη µορφή 
κακοποίησης µαζί µε τα σχετικά χαρακτηριστικά και που αναγνωρίζεται από την 
επιστηµονική κοινότητα, µας επιτρέπει να σκιαγραφήσουµε τις καταστάσεις στις 
οποίες πέφτουν θύµατα τα παιδιά, διασφαλίζοντας επίσης ένα λειτουργικό µέσο µε 
διαγνωστικούς και προγνωστικούς όρους. 

Ο ορισµός του Cismai (2017) από κοινού µε την Ispcan, που υιοθετήθηκε σε αυτό 
το πλαίσιο, ορίζει ένα ευρύ τεχνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαµβάνει τα 
χαρακτηριστικά του φαινοµένου, αλλά και λεπτοµερείς επαγγελµατικές 
κατευθυντήριες γραµµές για τις διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς 
και τις εννοιολογικές και τεχνικές αρχές αναφοράς που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται: 

«Μάρτυρας/θεατής βίας εντός της οικογένειας θεωρείται η κάθε περίπτωση κατά 
την οποία ένα παιδί ή ένας έφηβος βιώνει οποιοδήποτε είδος κακοποίησης -
συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής, λεκτικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής ή 
οικονοµικής βίας, αλλά και διωκτικών πράξεων (π.χ. παράνοµη παρακολούθηση 
/καταδίωξη)- εναντίον των προσώπων αναφοράς του ή σηµαντικών άλλων, είτε 
ενηλίκων, είτε ανήλικων. Η θέαση βίας περιλαµβάνει επίσης τη βία που 
διαπράττεται από ανηλίκους εναντίον άλλων ανηλίκων ή/και εναντίον άλλων µελών 
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της οικογένειας, καθώς και την παραµέληση και την κακοποίηση κατοικίδιων και 
ζώων εκτροφής». 

«Το παιδί µπορεί να βιώσει τέτοιες πράξεις: 

• Κατευθείαν:όταν εµφανίζονται στο πεδίο της αντίληψής του 

• Έµµεσα:όταν ένα παιδί αντιλαµβάνεται µια περίπτωση βίας και/ή αισθάνεται 
τις επιπτώσεις της». 

Η επιλογή του προσδιορισµού της διαφοράς µεταξύ πράξεων που βιώθηκαν 
«άµεσα» και «έµµεσα» πηγάζει από την ιδιαιτερότητα των δύο διαφορετικών 
µορφών βίας, αλλά και του τραύµατος και των συνεπειών που προκύπτουν:  άµεσα 
όταν τα παιδιά είναι παρόντα στις σκηνές βίας µεταξύ ενηλίκων αναφοράς και 
γίνονται µάρτυρες βίας κατά των µητέρων τους, έµµεσα όταν δεν είναι άµεσοι 
µάρτυρες αλλά γνωρίζουν τέτοια δυσλειτουργικά γεγονότα ή αντιλαµβάνονται τα 
σηµάδια τους. Η διάσταση της βίας που παρατηρείται «έµµεσα» είναι µια έννοια 
που δεν έχει ακόµη παγιωθεί ή µελετηθεί εξαντλητικά σε πολιτιστικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο: η αντίληψη και οι επιπτώσεις της βίας και οι αντίστοιχες 
εµπειρίες έχουν άµεσο αντίκτυπο στα παιδιά και τους νέους, προκαλώντας 
συνέπειες, πολλές φορές αρκετά σοβαρές, στην ανάπτυξή τους. ο αντίλογος έναντι 
αυτής της ερµηνείας προβάλλεται συχνά από εργαζόµενους στον ψυχοκοινωνικό και 
νοµικό τοµέα αλλά και από µητέρες, όταν δηλώνουν ότι τα παιδιά τους δεν 
πρόσεχαν τι συνέβαινε επειδή «κοιµόντουσαν» ή «ήταν σε άλλο δωµάτιο». 
Δυστυχώς, γνωρίζοντας τη βία και παρατηρώντας τα σηµάδια της, σε ανθρώπους και 
πράγµατα, καταλήγουµε πως προκαλεί οδυνηρά συναισθήµατα, καταστάσεις 
εγρήγορσης και δυσφορίας, µέχρι και τη δηµιουργία µιας τραυµατικής κατάστασης. 

Εκτός από τη βία κατά των µητέρων, ο εν λόγω ορισµός περιλαµβάνει µάρτυρες 
πράξεων βίας σε άλλα σηµαντικά µέλη της οικογένειας και κατοικίδια, πράξεις που 
αντιπροσωπεύουν την υλοποίηση ενός προτύπου βίαιης συµπεριφοράς που 
προκαλεί επιβλαβείς επιπτώσεις. 

"Μια άλλη ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση αφορά τα "ειδικά ορφανά", τα οποία έχουν 
γίνει µάρτυρες ενός φόνου, πολλαπλών δολοφονιών ή µιας δολοφονίας-αυτοκτονίας. 
Τα παιδιά µπορεί να το βιώσουν άµεσα (όταν η βία/δολοφονία εντάσσεται στο πεδίο 
αντίληψής τους), έµµεσα (όταν ένα παιδί είναι ή αντιλαµβάνεται περίπτωση 
βίας/δολοφονίας), ή/και µέσα απο τις οξείες και χρόνιες σωµατικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις...». 

Ο ορισµός αυτός αναφέρει επίσης τα λεγόµενα «ειδικά ορφανά», δηλαδή τα παιδιά 
και τους έφηβους που βιώνουν κακοποίηση µε ιδιαίτερα σοβαρό και τραυµατικό 
τρόπο, καθώς γίνονται µάρτυρες άµεσα ή έµµεσα του φόνου της µητέρας τους από 
τον πατέρα τους. 

«Η βία κατά των γυναικών είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο που 
εξακολουθεί να υποτιµάται και να ανιχνεύεται ελάχιστα και µπορεί να θέσει σε 
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κίνδυνο, από τα πρώτα κιόλας στάδια της εγκυµοσύνης, τόσο την ψυχολογική και 
σωµατική υγεία και τη ζωή των µητέρων, όσο και των παιδιών». 

Μια ακόµη σηµαντική πτυχή, που περιέχεται στον ορισµό οδηγό για τους 
επαγγελµατίες, είναι η διαπίστωση ότι η βία κατά των γυναικών µπορεί να ξεκινήσει 
ακόµη και στην εγκυµοσύνη, όπως αποδεικνύεται από έρευνες, και να προκαλέσει 
άµεση βλάβη στο έµβρυο. 

Το παιδί µπορεί να γίνει µάρτυρας της βίας ακόµη και πριν από τη γέννηση του: η 
βία µπορεί να προηγείται της εγκυµοσύνης, αλλά και να αρχίσει ή να επιδεινώνεται 
όταν η γυναίκα είναι έγκυος, όπως δείχνουν πολλές µελέτες (Luberti, 2006). Κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, συναισθηµατικά και αγχωτικά γεγονότα µπορεί να 
επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ευηµερία του εµβρύου. Το υψηλό στρες οδηγεί 
σε αλλοίωση της αιµάτωσης του πλακούντα, λόγω των αυξηµένων επιπέδων 
χηµικών µεσολαβητών όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη (Luberti, 2006). Η 
ενδοοικογενειακή βία µπορεί να προκαλέσει δύσκολες εγκυµοσύνες, πρόωρους 
τοκετούς, ή και λιποβαρή βρέφη. 

" Τα παιδιά µπορούν να εµπλέκονται σε ενδοοικογενειακή βία όχι µόνο όταν οι 
γονείς τους ζουν µαζί, αλλά και κατά τον χωρισµό και αργότερα. Η φάση κατά τη 
διάρκεια και µετά τον χωρισµό µπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στην περίπτωση 
ενός βίαιου πατέρα/συντρόφου, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα παιδιά ως 
µέσο για την συνέχιση της κακοποίησης και του ελέγχου της µητέρας. Επιπλέον, ο 
κίνδυνος ξαφνικής κλιµάκωσης της βίας είναι συνήθως υψηλότερος κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ενώ δυνητικά θα οδηγήσει σε θανατηφόρα αποτελέσµατα 
(δολοφονία της µητέρας, πολλαπλοί φόνοι, δολοφονία-αυτοκτονία). 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές είναι χρήσιµες για την αναγνώριση του πλαισίου 
µέσα στο οποίο συµβαίνουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και, κατά 
συνέπεια, περιστατικά βίας ορατά από παιδιά µάρτυρες βίας. Πράγµατι, τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι περίοδοι του χωρισµού και του διαζυγίου έχουν 
αποδειχθεί συνθήκες στις οποίες αυξάνονται οι κακοποιήσεις τόσο κατά των 
γυναικών, όσο και κατά των παιδιών. Η βία κτά των παιδιών αντιπροσωπεύει έναν 
τρόπο ελέγχου των µητέρων. Οι περίοδοι αυτές, στις οποίες παρεµβαίνουν πολλοί 
παράγοντες (όπως η µη αποδοχή του χωρισµού από τον βίαιο σύντροφο, η 
επιµέλεια των παιδιών κ.λπ.) µπορεί να επιφέρουν µοιραίες συνέπειες, µε σοβαρά 
αποτελέσµατα σε παιδιά και εφήβους. 

«Η δυναµική της ενδοοικογενειακής βίας επηρεάζει τη σχέση των γονιών µε το παιδί, 
αλλοιώνοντας την έκφραση των γονικών λειτουργιών της µητέρας και του υβριστικού 
πατέρα, καθώς και τα πρότυπα προσκόλλησης». 

Στον ορισµό, επισηµαίνεται το πώς η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει αρνητικά τις 
γονικές δεξιότητες, οδηγώντας έτσι τους επαγγελµατίες να εξετάσουν και αυτή τη 
σηµαντική πτυχή και πώς τα πρότυπα προσκόλλησης και εποµένως η ποιότητα των 
σχέσεων µεταξύ γονέων και παιδιών επηρεάζονται από τη βία, προκαλώντας 
συνέπειες στη προσωπική ανάπτυξη του παιδιού. 
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B) Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών µε την εφαρµογή µιας 
ολοκληρωµένης, διεπιστηµονικής προσέγγισης στο εκτελεστικό 
πλαίσιο 

Το έργο των επαγγελµατιών σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας/µαρτύρων βίας 
είναι πολύπλοκο και ευαίσθητο, απαιτεί πόρους και δεξιότητες όταν -ελλείψει 
πρόληψης- είναι απαραίτητο να ενεργήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να 
αναφέρουν στις αρµόδιες δικαστικές αρχές τις καταστάσεις που εντοπίστηκαν, όπως 
και να προβούν στην υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προστασίας παιδιών 
και ενηλίκων. 

Υπάρχουν πολλές θεµελιώδεις πτυχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν το λειτουργικό 
πλαίσιο και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν: 

Ενσωµάτωση πολιτισµικών µοντέλων και προσεγγίσεων: επιτυγχάνεται µέσω 
εκπαίδευσης που είναι διατοµεακή µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών 
και ειδική για το θέµα. Μπορεί να παγιωθεί διαµοιράζοντας τον ορισµό του 
φαινοµένου, αναγνωρίζοντας την έµφυλη βία ως καθολική και διαπολιτισµική 
πραγµατικότητα και συγκρίνοντας και διαδίδοντας τη γνώση, σχετικά µε τη βία κατά 
των γυναικών και την κακοποίηση παιδιών. Αυτό γίνεται εφικτό µε την αναγνώριση 
των συνεπειών της ενδοοικογενειακής βίας κατά των παιδιών και των εφήβων, µε τη 
χρήση κατευθυντήριων γραµµών για τον προσανατολισµό των παρεµβάσεων, όπως 
αυτές που προτείνονται εδώ και ορίζουν µε σαφήνεια τα σωστά βήµατα και τις 
βασικές προτεραιότητες, καθώς και µε τη χρήση εργαλείων που βασίζονται σε 
στοιχεία. 

Πολυτοµεακή προσέγγιση: ένα περίπλοκο γεγονός όπως η  µαρτυρία/θέαση βίας 
απαιτεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση που εγγυάται µια συνολική εικόνα της 
κατάστασης και είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε κοινωνικό, ψυχολογικό, 
ιατρικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Στις υπηρεσίες κοινωνικής υγείας, θα ήταν επιθυµητό να υπάρχει µια οµάδα που να 
περιλαµβάνει διαφορετικά επαγγελµατικά προφίλ (από δύο τουλάχιστον 
επαγγελµατίες: κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο) προκειµένου να συµµετέχουν, 
για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατάστασης, αλλά και άλλους εξειδικευµένους 
επαγγελµατίες (γιατρός, εκπαιδευτικός κ.λπ.). 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης υποθέσεων θα πρέπει να ηγηθεί µαζί µε τα  άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη, για να καθορίσει προτεραιότητες κατά περίπτωση, 
προκειµένου να ενεργήσουν άµεσα σε σχέση µε τις διάφορες αναδυόµενες ανάγκες. 

Στις οδηγίες στις οποίες αναφερόµαστε, τονίζεται επανειληµµένα σε όλα τα στάδια 
(από την ανίχνευση έως τη φροντίδα) το γεγονός ότι οι ολοκληρωµένες δράσεις 
είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων. Η ενσωµάτωση 
ολοκλήρωµένων προσεγγίσεων και δεξιοτήτων σηµαίνει αντιπαράθεση µεταξύ τους 
ακόµη και µέσα στον ίδιο τον οργανισµό, αποτελώντας εγγύηση τεχνικής 
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υποστήριξης των επαγγελµατιών, συγκεντρώνοντας τις   διαφορετικές εξειδικεύσεις 
που απαιτούνται για την επίλυση πολύπλοκων ζητηµάτων όπως αυτό. 

Συντονισµός παρεµβάσεων µε σκοπό µια ολοκληρωµένη και άνευ διακρίσεων 
φροντίδα των ενηλίκων θυµάτων και των παιδιών τους: σηµαίνει συντονισµό 
τρόπων, χρονικών πλαισίων και στόχων, προκειµένου να αποφευχθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος µη οργανωµένων ενεργειών, ενέργειες που δεν 
λαµβάνουν υπόψη την ταλαιπωρία των θυµάτων, και την εµφάνιση καταστάσεων 
δευτερογενούς θυµατοποίησης και θεσµικής κακοποίησης.  

Οι δράσεις πρέπει επίσης να συντονιστούν µέσω µιας ολοένα και πιο στενής 
συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που ασχολούνται µε την 
προστασία των παιδιών, τη βία κατά των γυναικών και την παιδική κακοποίηση, 
προκειµένου να υπάρξει µια πιο αποτελεσµατική φροντίδα των µητέρων και των 
παιδιών. Μόνο µε την ενσωµάτωση των διαφόρων δεξιοτήτων, είναι δυνατή η 
αποτελεσµατική απάντηση σε καταστάσεις θέασης βίας και αυτό πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη την επαρκή εκπαίδευση των επαγγελµατιών σε σχέση µε την 
πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Όπως συνιστάται από τον Πάγκόσµιο Οργανισµό 
Υγείας (Π.Ο.Υ), οι επαγγελµατίες πρέπει όχι µόνο να είναι ευαίσθητοι σε αυτό το 
πρόβληµα, αλλά και να γνωρίζουν πώς να το αντιµετωπίσουν: για τον λόγο αυτό 
είναι αναγκαία η παροχή ειδικής εκπαίδευσης στους επαγγελµατίες σχετικά µε αυτό 
το θέµα, βοηθώντας τους να εµβαθύνουν στην κατανόησή της πολυπλοκότητας 
τόσο των επεµβάσεων αξιολόγησης, όσο και των επανορθωτικών παρεµβάσεων και 
εξοπλίζοντάς τους παράλληλα µε κατάλληλα εργαλεία που βασίζονται σε δεδοµένα. 
Η ενσωµάτωση και η ανάγκη για συντονισµό, από τη φάση της ανίχνευσης και καθ' 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας περίθαλψης, όχι µόνο µεταξύ όλων των 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών αλλά και των άλλων θεσµικών εταίρων (επιβολή του 
νόµου, δικαστική εξουσία), οικοδοµούν ένα προστατευτικό δικτύο, το οποίο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση των κατάλληλων και 
αποτελεσµατικών δράσεων και όχι ιατρογενές. 

Γ) Πώς οι επαγγελµατίες µπορούν να εντοπίσουν περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας 

Το πρώτο βήµα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι να εντοπιστούν 
έγκαιρα αυτές οι καταστάσεις. Για τον εντοπισµό τους είναι απαραίτητο να «δούµε» 
και να αναγνωρίσουµε την κακοποίηση και τους µηχανισµούς της. Ορισµένες 
µεθόδοι και προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

Καταπολέµηση στερεότυπων 

Υπάρχουν αρκετά περίπλοκοι λόγοι που εξακολουθούν να εµποδίζουν τη σηµαντική 
ανίχνευση της µαρτυρίας βίας (witnessed violence)  και συνδέονται κυρίως µε 
στερεότυπα και πολιτισµικές αντιστάσεις σχετιζόµενα µε την ενδοοικογενειακή βία 
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και την έµφυλη βία. Παράλληλα, υπάρχουν µηχανισµοί άρνησης που τροφοδοτούν 
µια εκτεταµένη έλλειψη προσοχής που ευτελίζει τη βία γενικά, και ειδικότερα αυτή 
που συνδέεται µε τις οικογενειακές σχέσεις και τις επιπτώσεις της στα παιδιά και 
τους εφήβους. Αν και η βία έχει οριστεί από έγκυρες πηγές όπως ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας (2006) ως µια «παθολογία σχέσεων» µε ακριβή χαρακτηριστικά, 
δεν εξετάζεται σχεδόν ποτέ από αυτή την οπτική. 

Υιοθέτηση της οπτικής του φύλου 

Το πλαίσιο στο οποίο κινούµαστε είναι αυτό της ενδοοικογενειακής βίας κατά των 
γυναικών, βία που διαπράττεται από άνδρες εναντίον γυναικών, ανεξάρτητα από τη 
συµπεριφορά ή το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται. Η βία κατά των γυναικών έχει 
αναγνωριστεί ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: στην εισαγωγή της 
Διακήρυξης των Ηνωµένων Εθνών του 1993, άρθρο. 1 ορίζεται ως «κάθε πράξη 
έµφυλης βίας που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει σωµατική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βλάβη, συµπεριλαµβανοµένων απειλών βίας, εξαναγκασµού ή 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στη δηµόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». Η 
πιο πρόσφατη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η 
λεγόµενη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011, απηχεί αυτές τις έννοιες και 
υπογραµµίζει σηµαντικές ενέργειες και υποχρεώσεις των κρατών σε σχέση µε την 
προστασία και την υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών που γίνονται 
µάρτυρες βίας.  

Η υιοθέτηση της οοπτικής του φύλου σηµαίνει ότι αναγνωρίζεται ότι στο ζευγάρι 
υπάρχει βία, χρησιµοποιώντας έναν «κάτοπτρο» για την ανάγνωση των ανθρώπινων 
σχέσεων και της κοινωνικής οργάνωσης, που µόλις και µετά βίας υπάρχει ακόµη και 
σε καταστάσεις όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, όπως οι υπηρεσίες. Δεν είναι µόνο 
µια γνωστική διάσταση, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης µια άποψη της εµπειρίας του 
ατόµου ως γυναίκα ή άνδρα που, αν δεν υποβληθεί σε επεξεργασία, παρεµποδίζει 
τη δυνατότητα προσεκτικής ακρόασης. Η απουσία αυτής της οπτικής πολύ συχνά 
περιορίζει τη γνωστική και λειτουργική διαδικασία, µειώνοντας την κατανόηση του 
φαινοµένου της ανδρικής βίας στα πολύπλευρα χαρακτηριστικά του, στην κυκλική 
δοµή της βίας και στον αντίκτυπό στις σχέσεις ζευγαριού και γονέων. 

Για να ανιχνεύσουν αποτελεσµατικά καταστάσεις βίας, οι επαγγελµατίες πρέπει: 

1) Να γνωρίζουν τη φύση και τα χαρακτηριστικά των βίαιων σχέσεων. Είναι 
σηµαντικό οι επαγγελµατίες να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία 
για να αναλύσουν τη σχέση του ζευγαριού και τα χαρακτηριστικά της, 
προκειµένου να αποκλειστεί η βία. Συνιστάται η χρήση επιστηµονικά ορθών 
αναγνώσεων και κοινών µοντέλων αναφοράς, τα οποία έχουν ξεπεράσει τη 
γραµµική ερµηνεία θύµατος-θύτη της δυναµικής του ζευγαριού και εξετάζουν 
το φαινόµενο της βίας στην πολυπλοκότητά του. 
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Είναι χρήσιµο να υιοθετήσουµε µια «οικολογική» προσέγγιση 
(Bronfenbrenner, 1989), που προτείνεται από τον Π.Ο.Υ. (2002) για την 
πολυπλοκότητα των καταστάσεων «βίας από στενούς συντρόφους» 
(Intimate Partners Violence). 

Στην πραγµατικότητα, το Οικολογικό Μοντέλο περιλαµβάνει κοινωνικο-
πολιτιστικούς παράγοντες(νόρµες, µοντέλα ανδρικού και γυναικείου φύλου, 
κ.λπ.), σχεσιακούς παράγοντες (πρώιµες σχεσιακές εµπειρίες που 
καθορίζουν τρόπους βιώµατος οικειότητας σε σχέση µε ένα ζευγάρι, βία που 
υφίσταται ή παρατηρείται στην οικογένεια καταγωγής, κ.λπ.), µεµονοµένοι 
παράγοντες (ανασφαλής- αµφίθυµη προσκόλληση σε σηµαντικά άτοµα) και 
επιρροές στα σχεσιακά αποτελέσµατα των ενηλίκων), Άτοµα (ανασφαλής-
αµφίθυµη προσκόλληση σε σηµαντικά άτοµα) και επιρροές στα σχεσιακά 
αποτελέσµατα ενηλίκων. 

Γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η βία στα ζευγάρια είναι σηµαντική συνεισφορά 
στην αναγνώριση των σταδίων που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της βίας στις 
οικείες σχέσεις (E. Walker, 1979). 

2) Να κάνουν διάκριση της βίας από τη σύγκρουση. Είναι σηµαντικό να 
διακρίνουµε τις καταστάσεις σύγκρουσης (χωρίς να αρνούµαστε τη ζηµιά που 
µπορεί να προκαλέσουν στα παιδιά) από καταστάσεις κακοποίησης και 
παραµέλησης, αποφεύγοντας την αξιολογηση τους ως συγκρούσεις ή 
διαµάχες µεταξύ συντρόφων, ή καταστάσεις στις οποίες διαπράττονται 
κακοποίηση και βίαιες πράξεις ή/και κακοποιητικές συµπεριφορές εναντίον 
της µητέρας, που µπορεί να είναι  αρκετά σοβαρές και επαναλαµβανόµενες. 

Μια πτυχή που επηρεάζει τη µη ανίχνευση της κατάστασης σχετίζεται µε τη 
σύγχυση που εξακολουθεί να δηµιουργείται, σε πολιτισµικό και σχεσιακό 
επίπεδο, µεταξύ µιας σύγκρουσης µέσα στο ζευγάρι και της κακοποίησης στις 
διάφορες µορφές της που µπορεί να προκύψουν από τη σύγκρουση (Soavi, 
2009). Υπάρχει µια βαθιά διαφορά µεταξύ της δυναµικής και των συνεπειών 
της σύγκρουσης, η οποία περιλαµβάνει τη διαφωνία µεταξύ δύο ατόµων που 
είναι συνοµήλικοι, και αντιλαµβάνονται και θεωρούν τους εαυτούς τους ως 
τέτοιους, και εκείνων µιας ασύµµετρης σχέσης ζευγαριού στην οποία οι 
άνδρες υιοθετούν µια καταχρηστική συµπεριφορά για να διατηρήσουν µια 
σχέση εξουσίας και υπεροχής επί των γυναικών, περιορίζοντας έτσι την 
ελευθερία τους. «Αυτό που καθιστά δυνατή τη διάκριση της συζυγικής βίας 
από έναν απλό καυγά δεν είναι οι ξυλοδαρµοί ή τα προσβλητικά λόγια, αλλά 
η ασυµµετρία στη σχέση. Σε µια σύγκρουση µέσα στο ζευγάρι, η ταυτότητα 
του κάθε ατόµου παραµενει αναλοίωτη, όπως και ο σεβασµός του ενός 
απέναντι στον άλλον, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει όταν ο σκοπός είναι να 
κυριαρχήσει ο ένας έναντι του άλλου και να τον εµηδενίσει» (Hirigoyen, 
2005). 
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Μια ενδελεχής ανάλυση που διακρίνει τις συνθήκες υψηλής σύγκρουσης 
από τις βίαιες καταστάσεις, αποφεύγει λάθη στον καθορισµό των ενεργειών 
φροντίδας. 

3) Αναγνωρίζοντας την ψυχολογική βία 

Η βία δεν είναι µόνο σωµατική. Το πιο συχνό είδος βίας κατά των γυναικών 
και των παιδιών είναι η ψυχολογική, η οποία είναι δύσκολο να αναγνωριστεί 
και να εντοπιστεί. Μιλάµε κυρίως για µια σοβαρή µορφή ψυχολογικής 
κακοποίησης, όπως έχει οριστεί από πολλούς µελετητές (Di Blasio, 2000 και 
2005) και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (2006), ιδιαίτερα ύπουλη 
γιατί δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιµη σε σηµεία και συµπτώµατα. , αλλά µπορεί 
να προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στη συναισθηµατική ανάπτυξη. «Η 
ψυχολογική κακοποίηση ορίζεται ως µια συναισθηµατική σχέση που 
χαρακτηρίζεται από επαναλαµβανόµενη και συνεχή ψυχολογική πίεση, 
συναισθηµατικό εκβιασµό, αδιαφορία, απόρριψη, υποτίµηση και υποβίβαση 
που θέτουν σε κίνδυνο ή αναστέλλουν την ανάπτυξη, ειδικά στα παιδιά. Είναι 
η πιο ύπουλη µορφή βίας επειδή µπορεί να περάσει απαρατήρητη 
βλάπτοντας την ανάπτυξη θεµελιωδών γνωστικών-συναισθηµατικών 
δεξιοτήτων όπως η νοηµοσύνη, η προσοχή, η αντίληψη, η µνήµη. Αποτελείται 
από µορφές παράλειψης ή ψυχολογικής απόσυρσης από τον ενήλικα προς το 
παιδί. Τα λιγότερα και πιο δύσκολα αποδεικτικά στοιχεία συµπτωµάτων 
(µειωµένη ικανότητα στις κοινωνικές σχέσεις, συµπεριφορά που µοιάζει µε 
ενήλικα, πολύ χαµηλή αυτοεκτίµηση, συναισθηµατική αναστολή, αναστολή 
της επιθετικότητας) καθιστούν την ανίχνευσή της δύσκολη. 

Σε περιπτώσεις παιδιών µαρτύρων βίας, εξάλλου, το παιδί είναι συχνά 
«εκµεταλλεύσιµο» ή χρησιµοποιείται από τον πατέρα ως µορφή εκβιασµού 
κατά της µητέρας, ακόµη και στην περίοδο µετά τον χωρισµό. Τέλος, να 
προσθέσουµε ότι υφίσταται η γενική τάση της αποφυγής της ιδέας της 
πρόκλησης ενός τραύµατος από αυτούς τους τύπους βίας και εποµένως  να 
αγνοείται αυτή η πιθανότητα. 

Η ανίχνευση περιλαµβάνει: την ανίχνευση της παρουσίας κοριτσιών και 
αγοριών σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και τον εντοπισµό σηµείων 
δυσφορίας του παιδιού. 

Είναι µια φάση που εµπλέκει φορείς παροχής υπηρεσιών τόσο για παιδιά 
όσο και για ενήλικες, φορείς που ανήκουν στον κοινωνικό, υγειονοµικό, 
εκπαιδευτικό και νοµικό τοµέα, καθώς απαιτείται πολυεπιστηµονική και 
πολυεπίπεδη προσοχή, σε συνεργασία µε τα Συµβουλευτικά Κέντρα 
Καταπολέµησης της Βίας. 

Τέτοιες περιπτώσεις µαρτύρων βίας µπορούν να παρουσιαστούν στους 
επαγγελµατίες ως άµεσο αίτηµα για βοήθεια, ή σε συγκαλυµµένη µορφή µε 
άλλες δικαιολογίες, ή κατόπιν αναφοράς τρίτου. 
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Οι καταστάσεις µπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από την άποψη 
του επείγοντος και της σοβαρότητας. 

4) Εκτίµηση κινδύνου και επικινδυνότητας/θνησιµότητας που σχετίζονται µε 
την κατάσταση κακοποίησης (είδος βίαιων πράξεων, δείκτες για τον θύτη, 
θύµατα κ.λπ.), κλιµάκωση και υποτροπή µε εργαλεία που βασίζονται σε 
στοιχεία. 

Είναι θεµελιώδες στη φάση της ανίχνευσης να υιοθετηθούν εργαλεία που 
βασίζονται σε στοιχεία (SARA-SARA Plus, SURPLUS4), διατίθενται στη 
βιβλιογραφία και χρησιµοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, για την αξιολόγηση 
του κινδύνου οικογενειακής κακοποίησης, της επικινδυνότητας και των 
χαρακτηριστικών της, καθώς και για την αποφυγή και την πρόληψη 
κλιµάκωσης που µπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα αποτελέσµατα. 

Είναι σηµαντικό να λάβετε υπόψη: 

• Δείκτες που σχετίζονται µε το είδος και τη δυναµική των βίαιων 
πράξεων. 

• Δείκτες που σχετίζονται µε µητέρες και/ή άλλα µέλη της οικογένειας 
που είναι θύµατα κακοποίησης 

• Δείκτες που σχετίζονται µε παιδιά που είναι µάρτυρες βίας. 

• Δείκτες που σχετίζονται µε τον θύτη. 

• Κοινωνικούς Δείκτες 

• Θεσµικούς Δείκτες. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η ανίχνευση καταστάσεων κινδύνου και 
βίας επιτρέπει την εφαρµογή κατάλληλων προστατευτικών ενεργειών. 
Πρώτα απ' όλα αυτό σηµαίνει διακοπή της βίας σε όλες τις µορφές της 
εναντίον µητέρων και παιδιών. Οι ενέργειες προστασίας και εποπτείας 
πρέπει να είναι ανάλογες µε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ως προς την 
έγκαιρη παρέµβαση, την αποτελεσµατικότητα και τη διάρκεια, ενέργειες που 
παρέχονται από Υπηρεσίες, από Κέντρα Καταπολέµησης της Βίας και 
απόαρµόδιους φορείς, ακόµη και µε προσφυγή στις δικαστικές αρχές, όπως 
ο νόµος προβλέπει. Ο χρόνος και οι τρόποι των προστατευτικών 
παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών διαδικασιών, πρέπει 
να σέβονται τις ανάγκες των παιδιών σε σχέση µε την ψυχοσωµατική τους 
ευηµερία και τα συµφέροντά τους. 

Η προστασία πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συµπεριλάβει την πειθάρχηση 
αναφορικά µε την απόφαση επιµέλειας των παιδιών και τυχόν ρυθµίσεις 
επισκέψεων. Η ύπαρξη βίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να µην 
υποτιµάται, ενώ τα δικαιώµατα και η ασφάλεια των παιδιών και των 
θυµάτων δεν πρέπει να διακυβεύονται µε κανέναν τρόπο (Σύµβαση της 
Κωνσταντινούπολης, άρθρο 31), µέχρι το σηµείο εξέτασης της ανάγκης 
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απώλειας της γονικής µέριµνας του θύτη (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης, 
άρθρο 45). Εξ ου και η ανάγκη να αποκλειστεί η κοινή επιµέλεια σε 
περιπτώσεις παιδιών µαρτύρων βίας. Επιπλέον, κάθε είδους διαµεσολάβηση 
και συνδιαλλαγή πρέπει να αποκλείεται (Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης, 
άρθρο 48). Όσον αφορά τη θεραπεία, η θεραπεία ζευγαριού και η 
οικογενειακή θεραπεία µπορούν να εξεταστούν µόνο µετά από ρητό αίτηµα 
των θυµάτων, µετά από προσεκτική αξιολόγηση της ψυχοσωµατικής τους 
κατάστασης, ή σε περίπτωση θετικών αποτελεσµάτων ατοµικών 
θεραπευτικών µονοπατιών του βίαιου πατέρα/συντρόφου. 

Δ) Ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών που έγιναν µάρτυρες 
βίας 

Οι κατευθυντήριες γραµµές (CISMAI, 2017) συνιστούν: 

«Σε περιπτώσεις µαρτυρίας/θέασης βίας, πρέπει να διενεργηθεί πρώιµη αρχική 
ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού και να εντοπιστούν οποιοιδήποτε 
άλλοι τύποι κακοποίησης που έχει υποστεί το παιδί. Ο στόχος αυτού του βήµατος 
είναι να αξιολογηθεί η συνολική φύση της τραυµατικής κατάστασης σε όλες τις 
ατοµικές και σχεσιακές της πτυχές και τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
παραγόντων κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων, ιδίως όσον αφορά τον 
βαθµό ευθύνης των ενηλίκων που εµπλέκονται και τους πόρους που διατίθενται 
στους ενήλικες αναφοράς για την προστασία του παιδιού µακροπρόθεσµα". 

Γνωρίζουµε ότι η έκθεση στη βία οδηγεί τα παιδιά και τους νέους στο να βιώνουν 
µια δύσκολη και περίπλοκη ψυχολογική κατάσταση, η οποία θα επηρεάσει, εάν δεν 
διορθωθεί νωρίς, την ανάπτυξή τους τόσο ως προς τη δοµή της προσωπικότητας 
τους, όσο και ως προς την εκµάθηση διαστρεβλωµένων και βίαιων τρόπων σχέσεων. 
Το να είσαι θεατής της βίας κατά της µητέρας ή άλλων σηµαντικών µελών της 
οικογένειας δηµιουργεί µια περίπλοκη συναισθηµατική κατάσταση, µε πολλά 
συναισθήµατα: φόβο, πόνο, εγρήγορση, υπερεπαγρύπνηση, σύγχυση, αδυναµία, 
αγωνία, θυµό. Το πιο συχνό συναίσθηµα που βιώνουν αυτά τα παιδιά είναι ο 
φόβος για τη δική τους ασφάλεια και αυτή της µητέρας και των µελών της 
οικογένειας που εµπλέκονται, µια οδυνηρή αίσθηση αδυναµίας να σταµατήσουν τη 
βία, µια έντονη αίσθηση ενοχής επειδή δεν µπόρεσαν να το αντιµετωπίσουν. Από 
την άλλη νιώθουν προνοµιούχοι επειδή δεν πέφτουν άµεσα θύµατα κακοποίησης, ή 
ακόµα και επειδή προκάλεσαν καυγάδες µεταξύ της µητέρας και του πατέρα. 
Ειδικότερα, η απόδοση της αιτίας των γεγονότων σε εσωτερικούς παράγοντες 
αποτελεί το σύνολο των αρνητικών συνθηκών που µειώνει η επαναλαµβανόµενη 
εµπειρία της αδυναµίας, έως ότου ακυρώσει τους πόρους και τις δεξιότητες 
αντιµετώπισης, παράγοντας συναισθήµατα αποτυχίας (Di Blasio, 2000). Αλλά και 
αίσθηµα ενοχής, αορατότητα, που οδηγεί σε παγωµένα συναισθήµατα και σε 
σοβαρές περιπτώσεις καταστάσεων διάστασης. Αυτές οι εµπειρίες µπορεί να 
οδηγήσουν σε ένα µετατραυµατικό σύνδροµο οξέος ή χρόνιου στρες, τυπικό σε 
καταστάσεις παρατεταµένης βίας. Στην πραγµατικότητα, η ενδοοικογενειακή βία 
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διαµορφώνεται ως µια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παρατεταµένη έκθεση 
σε στρεσογόνες συνθήκες, που µπορεί να προκαλέσει αισθήµατα ανικανότητας, 
υπονοµεύοντας τους δεσµούς προσκόλλησης και επηρεάζοντας το αίσθηµα 
ασφάλειας (Van der Kolk, 2004). 

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέµπτη 
Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) DSM-5 (2014) 
περιλαµβάνει την ενδοοικογενειακή βία και την παρακολούθηση βίας µεταξύ των 
αιτιών της Διαταραχής Μετατραυµατικού Στρες (PTSD), επιβεβαιώνοντας έτσι ότι 
το να γίνεται κανείς µάρτυρας βίας, προκαλεί ψυχικό τραύµα. 

Τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε το PTSD χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες: 

• Παρεµβατικά συµπτώµατα (π.χ. ενοχλητικές αναµνήσεις, δυσάρεστα όνειρα, 
αντιδράσεις διαχωρισµού ή αναδροµής, έντονη δυσφορία και φυσιολογική 
απόκριση στα ερεθίσµατα). 

• Επίµονη αποφυγή αναµνήσεων, σκέψεων ή συναισθηµάτων γύρω από το 
τραυµατικό γεγονός ή αποφυγή εξωτερικών παραγόντων (π.χ. άνθρωποι, 
µέρη). 

• Επίµονες αρνητικές αλλαγές στις σκέψεις και τη διάθεση (π.χ. γνωστικές 
στρεβλώσεις, αποκόλληση). 

• Υπερεπαγρύπνηση ή αυξηµένη διέγερση (π.χ. επιθετικότητα, εκρήξεις θυµού, 
αλλαγές ύπνου, προβλήµατα συγκέντρωσης, απερίσκεπτη ή 
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά). 

Η µετατραυµατική διαταραχή συνήθως διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία, 
παρέχοντας ξεχωριστά και συγκεκριµένα κριτήρια για παιδιά κάτω των 6 ετών µε 
διαφορά στον αριθµό των συµπτωµάτων που απαιτούνται για τη διάγνωση. 
Επιπλέον, το Κριτήριο Α της Διαταραχής περιλαµβάνει την άµεση µαρτυρία 
τραυµατικών γεγονότων που έχουν συµβεί σε άλλους, ιδιαίτερα σε φροντιστές 
πρωταρχικής φροντίδας. 

Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να εφαρµοστεί άµεσα µια ιατρική και ψυχολογική 
αξιολόγηση µε τα διαθέσιµα εργαλεία για την αξιολόγηση των αντίστοιχων 
επαγγελµάτων: 

• Ο αντίκτυπος της βίας στο παιδί σε ψυχολογικό-σωµατικό επίπεδο. 

• Ο αντίκτυπος της βίας στον εσωτερικό κόσµο και τις σχέσεις του παιδιού. 

• Η παρουσία και η έκταση του τραύµατος. 

• Τα συµπτώµατα ή ενοχλήσεις και η εκδήλωσή τους. 

• Η παρουσία οποιουδήποτε άλλου είδους κατάχρησης. 

• Βλάβες και συνέπειες. 
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Οι επαγγελµατίες υγείας και οι ψυχολόγοι πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

• Η θέαση/µαρτυρία της βίας προκαλεί ψυχικό τραύµα και µπορεί να 
αναπτυχθεί Διαταραχή Μετατραυµατικού Στρες. 

• Η θέαση/µαρτυρία της βίας προκαλεί έκπτωση σε ορισµένους τοµείς 
ανάπτυξης, κοινωνικής προσαρµογής και δεξιοτήτων, γνωστικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και σχολικής µάθησης (Di Blasio, 
2000). 

• Τα παιδιά και οι έφηβοι µπορεί να είναι άµεσα θύµατα, δηλαδή να 
εµπλέκονται άµεσα στη δυναµική της βίας κατά των µητέρων τους και 
«αντικείµενα» διαφόρων µορφών κακοµεταχείρισης, όπως είναι η σωµατική 
βία, ή να αποτελούν έµµεσα θύµατα, δηλαδή  να έχουν υποστεί σωµατική 
βλάβη, επειδή τα έχουν κατά λάθος χτυπήσει µε αντικείµενα,  µε µπουνιές ή 
κλωτσιές ή επειδή τα έχουν ξυλοκοπήσει στην προσπάθεια τους να 
υπερασπιστούν τις µητέρες ή τα αδέρφια τους. Μπορεί επίσης να 
υποβληθούν άµεσα σε λεκτική βία και ψυχολογική βία, σεξουαλική βία και 
µπορεί επίσης να γίνουν θύµατα καταδίωξης (stalking) ή οικονοµικής βίας 
µετά τον χωρισµό των γονέων, κάτι που αποτελεί µια ιδιαίτερα επικίνδυνη 
στιγµή για το ξέσπασµα ή την κλιµάκωση της βίας. 

πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν: 

• Τη διάγνωση της Διαταραχής Μετατραυµατικού Στρες, DSM 5 και ICD 101 
διαγνωστικά κριτήρια για τις διαγνώσεις στην αναπτυξιακή ηλικία.  

• Τα µετατραυµατικά συµπτώµατα.  

• Τις συνέπειες της βίας: Διαταραχή µετατραυµατικού στρες µε συµπτώµατα. 
Συναισθηµατικές-σχεσιακές δυσκολίες, π.χ. κατάθλιψη, αυτοτραυµατιστικές 
συµπεριφορές. Διατροφικές διαταραχές. Γνωστικές και συµπεριφορικές 
δυσκολίες. Βίαιη συµπεριφορά σε κοινωνικά περιβάλλοντα (εκφοβισµός, 
παραβατικότητα), ανησυχία, επιθετικότητα, σκληρότητα προς τα ζώα, τάση 
για ενεργητικότητα, ανωριµότητα, υπερωριµότητα, µειωµένες κοινωνικές και 
προκοινωνικές δεξιότητες. Δυσκολίες στη συµπεριφορά σίτισης. Αλλαγές στο 
ρυθµό ύπνου/αφύπνισης. Εφιάλτες και νυχτερινή ενούρηση. Παλινδροµικές 
συµπεριφορές. Κακές κινητικές δεξιότητες. Αυτοτραυµατιστικές 
συµπεριφορές. Χαµηλότερα επίπεδα συναισθηµατικών αλληλεπιδράσεων µε 
άλλα παιδιά (Luberti, 2005). Τα νεαρά θύµατα µπορεί να εκδηλώσουν 
ελλείµµατα προσοχής, που συχνά συνδέονται µε κακές σχολικές επιδόσεις. 

Πρέπει να προσανατολιστούν σε σχέση µε την Ιατρική Αξιολόγηση: 

• Αξιολόγηση της γενικής σωµατικής και αναπτυξιακής κατάστασης. 

 
1 Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας -International 
Classiffication of Diseases ICD 
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• Αξιολόγηση άλλων µορφών κακοποίησης, π.χ. σωµατική κακοποίηση 

• Αξιολόγηση της παρουσίας ή απουσίας σχετικών σωµατικών παθήσεων και 
συµπτωµάτων. 

• Αξιολόγηση του ιστορικού του παιδιού ή του εφήβου, για να διαπιστωθεί 
εάν υπήρξε βία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και τις σχετικές 
συνέπειες στο αγέννητο παιδί 

και Ψυχολογική Αξιολόγηση 

• Αξιολόγηση της συναισθηµατικής κατάστασης και των εκδηλώσεών της. 

• Παρουσία ή απουσία ψυχικού τραύµατος και σχετικής συµπτωµατολογίας. 

• Αξιολόγηση µετατραυµατικών εµπειριών και εφαρµοσµένων αµυντικών 
µηχανισµών. 

• Παρουσία ή απουσία καταστάσεων διαχωρισµού. 

• Αξιολόγηση προτύπων προσκόλλησης. 

• Εκτίµηση ζηµιών στις σχέσεις. 

• Αξιολόγηση δυσλειτουργικών σχεσιακών µοντέλων. 

• Εκτίµηση ενσωµατωµένων προτύπων φύλων. 

Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η ζηµιά στις σχέσεις: στην πραγµατικότητα, 
τα παιδιά και οι νέοι που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία υφίστανται σοβαρή βλάβη 
στις σχέσεις µε τους φροντιστές, καθώς επηρεάζονται οι δεσµοί προσκόλλησης. Οι 
συναισθηµατικές συνθήκες των γονέων στη βία, ως θύµατος και ως θύτη, δεν 
επιτρέπουν µια ασφαλή προσκόλληση, που προστατεύει από τον κίνδυνο, ρυθµίζει 
τα συναισθήµατα και καθησυχάζει (Attili, 2013). Τα τελευταία χρόνια, η 
βιβλιογραφία και η έρευνα προτείνουν τη Θεωρία της Προσκόλλησης ως έγκυρη 
θεωρητική αναφορά για την ερµηνεία των επιπτώσεων ενός σχεσιακού τραύµατος 
χρόνιου τύπου, όπως οι εµπειρίες ενδοοικογενειακής βίας, στην ψυχολογική 
προσαρµογή των νεαρών θυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνεται πώς η 
ανασφάλεια και η αποδιοργάνωση της προσκόλλησης µπορεί να αντιπροσωπεύει 
ενδιαφέροντα «κλειδιά» για την καλύτερη ερµηνεία της περίπλοκης ψυχολογικής 
δοµής των παιδιών που ζουν σε σχέσεις κακοµεταχείρισης, παραµέλησης ή 
κακοποίησης. Η αποδιοργανωµένη προσκόλληση, η οποία συσχετίζεται ισχυρά µε 
τη βία, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για την εµφάνιση 
εξωτερικευτικών, διαχωριστικών και µετατραυµατικών συµπτωµάτων (Camisasca, 
2014). 

Μια περαιτέρω πτυχή που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ο σοβαρός κίνδυνος 
µετάδοσης δυσλειτουργικών σχεσιακών µοντέλων που εντοπίζουν 
συναισθηµατικούς δεσµούς µε αυτούς της υπερδυνάµωσης, δοµώντας επιθετικές 
και ελεγχοκεντρικές µεθόδους. Αυτή η δυνατότητα συνδέεται µε την εσωτερίκευση 
δυσλειτουργικών µοντέλων φύλου που διαµορφώνονται στη δυναµική της ταύτισης 
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µε τον έναν ή τον άλλο γονέα. Το παιδί συνήθως «επιλέγει» να συµπαραταχθεί µε 
έναν από αυτούς, αλλά δεν ξέρουµε µε βάση ποια κριτήρια καθορίζεται αυτό το 
παιχνίδι συµµαχιών. Η εµπειρική παρατήρηση, ωστόσο, µας οδηγεί να 
παρατηρήσουµε ότι συχνά στρέφεται προς τον οµόλογο γονέα. Συχνά τα θηλυκά 
τείνουν να ταυτίζονται µε τη µητέρα τους και αναπτύσσουν έντονη αντίληψη 
αναξιότητας, χαµηλής αυτοεκτίµησης, ευθραυστότητας και ανασφάλειας. Αυτή η 
ταύτιση µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις µελλοντικές σχέσεις, µε κίνδυνο 
αναπαραγωγής του οικογενειακού µοντέλου στις συναισθηµατικές σχέσεις που θα 
βιώσουν στην ενήλικη ζωή (άνισες σχέσεις, µε συντρόφους στους οποίους πρέπει να 
υποταχθούν). Αλλά οι γυναίκες δεν επιλέγουν πάντα το ίδιο φύλο: ενδιαφέρουσα 
έρευνα σε κορίτσια µε προβλήµατα εκφοβισµού εντοπίζει εµπειρίες θέασης βίας 
και σε αυτές µπορούµε να υποθέσουµε ότι αντικατοπτρίζουν τον βίαιο πατέρα (Di 
Blasio, 2005). Μερικές φορές τα αρσενικά παιδιά ταυτίζονται µε τον επιθετικό 
(γονέα). Μπορούν να είναι επιθετικά και ορµητικά και να επιδίδονται σε βίαιες 
συµπεριφορές, σώζοντας έτσι τον δεσµό µε τον πατέρα και επιτυγχάνοντας ένα 
αίσθηµα, αν και πλασµατικό, ελέγχου και δύναµης. Αυτά τα παιδιά τείνουν να 
εξιδανικεύουν το ανδρικό προφίλ ως ισχυρό και να αναπτύσσουν συναισθηµατικές 
σχέσεις που βασίζονται στην κυριαρχία πάνω στο γυναικείο προφίλ, που θεωρείται 
κατώτερο και ως εκ τούτου αντικείµενο περιφρόνησης.  

Η αξιολόγηση των παιδιών σε περιπτώσεις γυναικοκτονίας 

Ειδικά σε περίπτωση γυναικοκτονιών, αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να 
περιορίζεται στον χρόνο της δολοφονίας και τα επακόλουθά της. Οι επαγγελµατίες 
πρέπει να είναι επαρκώς προετοιµασµένοι και εκπαιδευµένοι για να 
αντιµετωπίσουν την τραυµατική θλίψη, που προκαλείται από τη δολοφονία της 
µητέρας από τον πατέρα, µαζί µε τις επιπτώσεις της στο οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων απαιτείται ειδική 
εκπαίδευση και σύνολα δεξιοτήτων. 

Τα λεγόµενα «ειδικά ορφανά» έχουν γίνει µάρτυρες ενός φόνου, πολλαπλών 
δολοφονιών ή µιας δολοφονίας-αυτοκτονίας» (CISMAI, 2017)· «Τα παιδιά/έφηβοι 
έχουν χάσει και τις δύο γονικές αναφορές και συχνά έχουν γίνει απευθείας 
µάρτυρες του φόνου της µητέρας τους ή την έχουν δει νεκρή». Βιώνουν µια 
συναισθηµατική κατάσταση ιδιαίτερης σοβαρότητας και χρειάζονται στοχευµένες 
παρεµβάσεις γιατί «η δολοφονία της µητέρας από τον πατέρα, τους αφαιρεί για 
πάντα την πραγµατικότητα στην οποία ζούσαν και τα εκτοξεύει σε µια νέα ζωή, η 
οποία στον πόνο της απώλειας προσθέτει υλικά, συναισθηµατικά και δικαστικά 
προβλήµατα» (Baldry and Cinquegrana, 2015). Τονίζουµε την ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα της τραυµατικής θλίψης, τις ψυχοπαθολογικές συνέπειες που 
µπορεί να προκύψουν και επίσης τα στοιχεία της δευτερογενούς θυµατοποίησης 
που σχετίζονται µε την αλλαγή οικογένειας, σχολείου, συνηθειών, έκθεσης στα ΜΜΕ 
κ.λπ. Η ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική 
λόγω της ιδιόµορφης τραυµατικής κατάστασης που έχουν βιώσει. Είναι σηµαντικό 
να υπογραµµιστεί ότι η αξιολόγηση του παιδιού, εκτός από τη στιγµή της 
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δολοφονίας, πρέπει να επαναληφθεί στη συνέχεια για να επαληθευτεί ο αντίκτυπος 
των διαφορετικών αγχωτικών καταστάσεων στην ψυχοσωµατική του υγεία. 

Για µια επαγγελµατική και αποτελεσµατική αξιολόγηση, οι επαγγελµατίες πρέπει να 
χρησιµοποιούν εργαλεία που βασίζονται σε στοιχεία: για να αξιολογήσουν το 
τραύµα της βίας και το συγκεκριµένο τραύµα παιδιών που έχουν δει τη δολοφονία 
των µητέρων τους. Υπάρχει ανάγκη να ενσωµατωθούν οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από τους επαγγελµατίες σε όλες τις υπηρεσίες για να αποφευχθούν οι 
κατακερµατισµένες αξιολογήσεις. 

Τέλος, είναι σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί όχι µόνο η ιατρική και ψυχολογική 
αξιολόγηση των παιδιών αλλά και η αξιολόγηση της σωµατικής και ψυχολογικής 
υγείας των κακοποιηµένων µητέρων, προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες 
κινδύνου των παιδιών και να εφαρµοστούν ενέργειες για την υποστήριξη της 
γυναίκας µέσα από ένα µονοπάτι εξόδου από τη βία. 

«Σε περιπτώσεις µαρτύρων βίας, είναι απαραίτητο να γίνει µια πρώιµη αρχική 
αξιολόγηση της σωµατικής και ψυχολογικής κατάστασης των κακοποιηµένων 
µητέρων. Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει επίσης στον εντοπισµό τυχόν παραγόντων 
ευαλωτότητας της γυναίκας, για τους οποίους είναι απαραίτητη η υλοποίηση 
δραστηριοτήτων και ενέργειες διαχείρισης κινδύνου. Για να αναγνωριστεί το 
αντικειµενικό επίπεδο ζηµίας και κινδύνου, το οποίο δεν αναφέρεται πάντα από τα 
θύµατα καθώς µπορεί να µην το γνωρίζουν, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
αµυντικοί µηχανισµοί που υπάρχουν σε όλα τα µέλη της οικογένειας, όπως άρνηση, 
ελαχιστοποίηση, οµαλοποίηση, εξορθολογισµός.» (Cismai Guidelines, 2017) 

Η θεραπεία πρέπει να περιλαµβάνει παρεµβάσεις συντονισµένες µεταξύ τους και 
να απευθύνονται τόσο στον ανήλικο όσο και στους νέους φροντιστές στους οποίους 
ανατίθενται τα παιδιά. 

Ε) Πώς πρέπει να χειρίζονται οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
από τους κοινωνικούς λειτουργούς (αξιολόγηση των συνθηκών 
διαβίωσης, προστασία), τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης 
(ψυχοθεραπευτικές, σχεσιακές και µετατραυµατικές θεραπείες) και 
τους νοµικούς εκπροσώπους (αστυνοµικοί, δικηγόροι και δικαστές). 

Όλοι οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατίες πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένοι σχετικά 
µε τη θέαση/µαρτυρία βίας και να χρησιµοποιούν κοινές οδηγίες και µεθοδολογίες. 
Επιπλέον, στο έργο τους πρέπει να ενσωµατωθεί και να προσδιοριστεί 
εξειδικευµένη εκπαίδευση για τις διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες, 
προκειµένου να αναπτύξουν ειδικές ικανότητες που σχετίζονται µε τα διάφορα 
πεδία δράσης και ταυτόχρονα µε την προώθηση και ανάπτυξη διατοµεακής 
τεχνογνωσίας. Ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός κοινού 
λεξιλογίου, που θα επιτρέπει στο δίκτυο των φορέων που εµπλέκονται σε 
περιπτώσεις µαρτύρων βίας να τις αντιµετωπίσουν έχοντας µια κοινή πολιτισµική 
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προσέγγιση, αποτελώντας εγγύηση για το πώς να ενεργούν σε συνέργεια σύµφωνα 
µε τις σχετικές θεωρίες. 

Η σύνθετη και κοινή παρέµβαση σε καταστάσεις µαρτυρίας βίας µπορεί να 
συνοψιστεί ως εξής: 

• ανίχνευση βίας και εκτίµηση κινδύνου 

• ενεργοποίηση επαρκών µέτρων προστασίας και ασφάλειας 

• ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση 

• ορισµός της θεραπείας 

Όσον αφορά τη θεραπεία, οι Κατευθυντήριες Γραµµές (CISMAI, 2017) 
υπογραµµίζουν ότι τα θύµατα που έχουν γίνει µάρτυρες βίας απαιτούν 
εξειδικευµένες επανορθωτικές παρεµβάσεις τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και στη 
σχέση µε τη µητέρα. «Ταυτόχρονα, θεµελιώδης σηµασία έχει η αντιµετώπιση των 
µετατραυµατικών εκβάσεων στη µητέρα, προκειµένου να αποκατασταθεί η σχέση 
µητέρας-παιδιού. [...] θα εργαστούµε για την αποκατάσταση της σχέσης πατέρα-
παιδιού, µόνο µετά τη διαγνωστική και προγνωστική αξιολόγηση και των δύο και 
της σχέσης τους, λαµβάνοντας υπόψη, ως προς το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, τις 
φάσεις της ατοµικής θεραπείας (και των δύο, του παιδιού και του γονέα), ώστε η 
εργασία µε τη δυάδα να µην προκαλέσει περαιτέρω ζηµιά στο παιδί». 

ΣΤ) Δραστηριότητες πρόληψης, ενηµέρωσης και δράσεις εκπαίδευσης 

Προκειµένου να καταπολεµηθεί η βία που έχει βαθιές πολιτιστικές και κοινωνικές 
ρίζες, είναι απαραίτητο να προωθηθούν πολυεπίπεδα και ολοκληρωµένα 
προγράµµατα πρόληψης. 

Συγκεκριµένα, παρεµβάσεις αναφορικά µε: 

πρωτογενή πρόληψη: απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσµού µε στόχο την 
αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών καθώς και των κοινωνικών κανόνων και την 
πρόληψη της εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς. 

Είναι προτεραιότητα η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων µε παιδιά και εφήβους 
για θέµατα σεβασµού των διαφορών των φύλων και των µη στερεότυπων ρόλων, 
της εκπαίδευσης στη συναισθηµατικότητα και της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων 
(π.χ. σχολικά εργαστήρια). 

δευτερογενή πρόληψη: αφορά άτοµα σε κίνδυνο. Είναι επιτακτική ανάγκη η 
αναγνώριση και η ανίχνευση της βίας προκειµένου να διευθετηθεί η έγκαιρη και 
αποτελεσµατική παρέµβαση και να σταµατήσει η βία. 

Είναι απαραίτητο να πραγµατοποιήσουµε: 
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• προγράµµατα ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε γυναίκες, ανηλίκους 
και άνδρες για την αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησής τους 

• ειδική εκπαίδευση για στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και 
ιδρυµάτων (π.χ. κοινωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επιβολής 
του νόµου, δικαστήρια) ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για τον 
εντοπισµό και την υποστήριξη των θυµάτων 

• τοπικά επιχειρησιακά πρωτόκολλα για τον προσδιορισµό των κοινών 
παρεµβατικών καθηκόντων και δράσεων που αφορούν το εδαφικό δίκτυο 
υπηρεσιών και ιδρυµάτων κατά της βίας. 

τριτογενή πρόληψη: απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη πρόβληµα, µε στόχο την 
αποφυγή υποτροπών και κλιµακώσεων. 

Είναι απαραίτητο να προσφέρουµε προστασία καθώς και ψυχολογική, κοινωνική και 
νοµική υποστήριξη στα θύµατα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν 
οικονοµικοί και κοινωνικοί πόροι (στέγαση, εργασία) για να ενισχυθεί η αυτονοµία 
και η ενδυνάµωση των γυναικών θυµάτων βίας λόγω φύλου και να προετοιµαστούν 
προγράµµατα φροντίδας για τα παιδιά τόσο ατοµικά, όσο και σε επίπεδο 
συγγενικών σχέσεων. 


