
Γυναίκες και τα παιδία τους μπορεί να βιώνουν πολλές διαφορετικές μορφές βίας και 
καταχρηστικής συμπεριφοράς. Στατιστικές δείχνουν ότι η συμπεριφορά αυτή κυρίως 
διεξάγεται από άνδρες.    

Για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε, να υποστηρίξετε και να ανταποκριθείτε 
αποτελεσματικά σε άτομα και οικογένειες που μπορεί να βιώνουν οικιακή, 
ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία είναι σημαντικό να γνωρίζεται τι είναι και τι μπορείτε 
να κάνετε για να βοηθήσετε. 

Τι είναι Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και 
Σεξουαλική Βία;  
Οικιακή και ενδοοικογενειακή βία είναι καταχρηστική 
συμπεριφορά από σύντροφο, πρώην σύντροφο, 
κάποιον με τον οποίο το θύμα έχει στενή σχέση, ή 
μέλος της οικογένειάς της περιλαμβανομένων 
διαφορετικών γενεών, του χρησιμοποιείται για να 
ελέγξει ή να εκφοβίσει το θύμα. 

Δεν είναι μόνο σωματική βία  
Η οικιακή βία μπορεί να περιλαμβάνει: 

• σωματική βία που προκαλεί τραυματισμό –
κτύπημα, δάγκωμα, σπρώξιμο, κλοτσιά και
πνίξιμο

• σεξουαλική βία – αναγκάζοντας κάποιον να
κάνει σεξ. Μπορεί να περιλαμβάνει βιασμό
και σεξουαλική επίθεση, αιμομιξία και
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

• συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση
- βρισίδι ή δημόσιο ντρόπιασμα συντρόφου

• εξύβριση – φωνές, βλασφημίες ή συνεχή
επίκριση συντρόφου

• κοινωνική κακοποίηση – απομονώνοντας
και εμποδίζοντας κάποιον να δει φίλους και
οικογένεια

• πνευματική κακοποίηση -  άρνηση ή χρήση
πνευματικών ή θρησκευτικών πιστεύω και
πρακτικές για να ελέγχει και να επιβάλλεται
σε κάποιον.

• ζημιά σε περιουσία – για να ελέγξει, εκφοβίσει,
απειλήσει ή να μειώσει κάποιον

• οικονομική κατάχρηση – ελέγχοντας το οικονομικά
ή αρνούμενος αναγκαία χρήματα

• απειλές βλάβης περιλαμβανομένων σε οικιακά
ζώα και παιδιά

• ανεπιθύμητη παρακολούθηση –
παρακολουθώντας κάποιον  ενάντια στη θέλησή
του, αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά

• σεξουαλική παρενόχληση και εκφόβιση στο χώρο
εργασίας και σε  δημόσιους χώρους

• ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών
οργάνων

• αναγκαστικοί και παιδικοί γάμοι

• τα ονομαζόμενα εγκλήματα «τιμής» -
εμπλέκουν βία και εκφοβισμό για να ελέγξουν
μια γυναίκα, βασισμένα στην αίσθηση ότι αυτή
έχει ενεργήσει με τρόπο που ατιμάζει την
οικογένεια

• κακοποίηση που σχετίζεται με προίκα – όπου
δωρεά προίκας θεωρείται μη ικανοποιητική
από τον γαμβρό και/ή την οικογένειά του.
Μπορεί να καταλήξει σε παρενόχληση της
νύμφης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το γάμο
και κακοποίηση και βία για να εκβιάσει
μεγαλύτερη προίκα. Σε ακραίες περιπτώσεις
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Ενημερωτικό Δελτίο 1 

Αναγνωρίζοντας Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία 

Fact Sheet 1 - Greek 



Σύμφωνα με το Νόμο 
Όλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια και να 
τους μεταχειρίζονται με σεβασμό. Ο Νόμος στη 
Αυστραλία μεταχειρίζεται άνδρες και γυναίκες ίσα.  Η 
Οικιακή, η Ενδοοικογενειακή και η Σεξουαλική Βία 
δεν είναι αποδεκτή και είναι εγκλήματα  ενάντια του 
νόμου. 
Στην Νότια Αυστραλία, σύμφωνα με το νόμο οι 
δράστες Οικιακής, Ενδοοικογενειακής και 
Σεξουαλικής Βίας μπορούν να κατηγορηθούν με 
επίθεση ή, αν επιφέρει τραυματισμό,  με πρόκληση 
βλάβης. 

Πώς μπορώ να πω αν κάποιος βιώνει 
Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική 
Βία;  
Η Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία 
προκαλεί βλάβη στα θύματα, τα παιδιά, την 
οικογένεια και τους φίλους τους. Μπορεί να συμβεί 
σε οποιονδήποτε  ανεξάρτητα από την ηλικία, τάξη, 
σεξουαλικό προσανατολισμό, ικανότητα, φυλή, 
γένος ή θρησκεία.    
Μερικά από σημάδια ότι μια γυναίκα βιώνει Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία 
περιλαμβάνουν:  

• Ξαφνικά σταματά να βγαίνει έξω χωρίς λόγο

• Ανησυχεί πολύ να κάνει κάποιο
συγκεκριμένο  άτομο να θυμώσει

• Βρίσκει πολλές δικαιολογίες για την αρνητική
συμπεριφορά κάποιου

• Έχει σημάδια ή τραύματα στο σώμα της που
δεν μπορούν να εξηγηθούν

• Σταματά να περνάει χρόνο με φίλους και
οικογένεια

• Φαίνεται φοβισμένη ή επιφυλακτική γύρω
από ένα συγκεκριμένο άτομο

• Φαίνεται να ανησυχεί ότι την
παρακολουθούν ή την ελέγχουν με κάποιο
τρόπο.

Ποια είναι τα σημάδια βίας ή καταχρηστικής 
συμπεριφοράς; 
Ένας δράστης βίας και κακοποίησης μπορεί να:   

• Δρα με τρόπους που φοβίζουν τη σύζυγο ή το
κορίτσι ή τη σύντροφό του

• Συνεχώς μειώνει τη σύζυγο ή το κορίτσι ή τη
σύντροφό του

• Απειλεί να πονέσει τη σύζυγο ή το κορίτσι ή τη
σύντροφό του

• Ελέγχει τη σύζυγο ή το κορίτσι ή τη σύντροφό του,
περιλαμβάνει:

o Πού πηγαίνουν

o Ποιόν βλέπουν και με ποιόν μιλούν

o Τι κάνουν με τα χρήματά τους

o Πώς και πότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
τηλέφωνο, αμάξι ή υπολογιστή τους

o Πώς τους επιτρέπεται να
συμπεριφέρονται  έχοντας πολλούς
κανόνες

o Θυμώνει αν δεν ακολουθεί τους κανόνες τους.

Το επόμενο βήμα  
Η Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία δεν 
είναι αποδεκτή σε όλες τις κοινότητες και πολιτισμούς. 
Μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση της Οικιακής, Ενδοοικογενειακής και 
Σεξουαλικής Βίας και να τηρήσετε γυναίκες και παιδιά 
ασφαλή.  
Για να βρείτε αν κάποια βιώνει Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία αφιερώστε χρόνο 
για να την ακούσετε και να τη στηρίξετε.  
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο 1800 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ (RESPECT) (1800 737 732) ή την 
ιστοσελίδα www.1800RESPECT.org.au 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αν κάποια 
κινδυνεύει καλέστε αμέσως 000. 

Αυτό είναι ένα από 4 Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την Οικιακή, Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία. 
Περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε κάποια που βιώνει Οικιακή, 
Ενδοοικογενειακή και Σεξουαλική Βία υπάρχουν στο Ενημερωτικό Δελτίο 2. Για να μάθετε πώς να 
προωθήσετε την  ισότητα των φύλων, δείτε τα Ενημερωτικά Δελτία 3 και 4.  

http://www.1800respect.org.au/
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