
 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 

για επαγγελματίεσ και εθελοντέσ πρώτησ γραμμήσ 

Πώσ να ςτηρίξετε ένα άτομο που έχει υποςτεί  
έμφυλη βία 
ςτο πλαίςιο τησ αντιμετώπιςησ  
τησ νόςου COVID-19 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ θ ζμφυλθ βία; 

Η ζμφυλθ βία1 είναι ζνασ γενικόσ όροσ για κάκε επιβλαβι πράξθ που προκαλεί ι είναι πικανό να προκαλζςει 

ςωματικι, ςεξουαλικι ι ψυχολογικι βλάβθ ι οδφνθ ςε άνδρεσ, γυναίκεσ, κορίτςια ι αγόρια, για λόγουσ που 

ςχετίηονται με το φφλο τουσ.. Η ζμφυλθ βία είναι το αποτζλεςμα τθσ ανιςότθτασ μεταξφ των φφλων και τθσ 

κατάχρθςθσ εξουςίασ, και ςυνικωσ αυξάνεται κατά τθ διάρκεια και μετά από κρίςεισ όπωσ καταςτροφζσ, 

ςυγκροφςεισ, υγειονομικζσ κρίςεισ (π.χ. πανδθμίεσ) και μαηικζσ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν (μετανάςτευςθ). Η 

ζμφυλθ βία ςυμβαίνει ενάντια ςτθ κζλθςθ κάποιου ατόμου, με άλλα λόγια, είναι μια πράξθ που λαμβάνει χϊρα 

μζςω βίασ ι καταναγκαςμοφ. Η ζμφυλθ βία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τθ ςεξουαλικι βία, τθν ενδοοικογενειακι 

βία, τθν εμπορία ανκρϊπων, τον καταναγκαςτικό ι πρόωρο γάμο, τον βιαςμό ι τθν απόπειρα βιαςμοφ, τον 

εξαναγκαςμό ςε πορνεία, τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ και τθ ςτζρθςθ πόρων, ευκαιριϊν και 

υπθρεςιϊν2. 

    

  

Οι πράξεισ ζμφυλθσ βίασ ςυνιςτοφν ςοβαρζσ παραβιάςεισ των βαςικϊν ανκρϊπινων δικαιωμάτων και ζχουν 

καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ ηωισ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ ευθμερίασ ενόσ ατόμου. Για 

παράδειγμα, μποροφν να προκαλζςουν ι να οδθγιςουν ςε ςωματικζσ βλάβεσ, μετάδοςθ του ιοφ HIV και άλλων 

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοςθμάτων, ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ, μθ αςφαλι άμβλωςθ ι ακόμθ και κάνατο. 

                                                             
1
 Με τον όρο SGBV εννοείται θ ςεξουαλικι και ζμφυλθ βία. Στον παρόντα Οδθγό κα χρθςιμοποιοφμε κυρίωσ τον όρο ζμφυλθ 

βία, ο οποίοσ είναι ευρφτεροσ και περιλαμβάνει και τθ ςεξουαλικι βία.  
2 Για περιςςότερα παραδείγματα για το τι ςυνιςτά ζμφυλθ βία, βλ. το παράρτθμα ςτο τζλοσ του Οδθγοφ.  



 
 
Όςον αφορά τισ ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ τθσ ζμφυλθσ βίασ, το άτομο που υπζςτθ ζμφυλθ βία μπορεί να υποφζρει 

από κατάκλιψθ, άγχοσ, ψυχικζσ αςκζνειεσ, αυτοκτονικζσ ςκζψεισ/ενζργειεσ, κ.λπ. Τζλοσ, θ ζμφυλθ βία ζχει 

καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τθν κοινωνικοοικονομικι ηωι του ατόμου, όπωσ ςτιγματιςμό, απόρριψθ, 

απομόνωςθ, μειωμζνθ ικανότθτα βιοποριςμοφ και αυξθμζνθ πικανότθτα φτϊχειασ.  

τοιχειϊδεισ υπθρεςίεσ ανταπόκριςθσ 

Υπάρχουν οριςμζνεσ ςτοιχειϊδεισ υπθρεςίεσ ι μορφζσ ςτιριξθσ που μπορεί να χρειάηεται ζνασ επιηϊν ζμφυλθσ 

βίασ για να περιοριςτοφν οι επιηιμιεσ ςυνζπειεσ αυτισ και να αποφευχκοφν περαιτζρω βλάβεσ. Το είδοσ τθσ 

υποςτιριξθσ που απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ μπορεί να διαφζρει, ενϊ κατ’ αρχιν, εξαρτάται από τθ φφςθ των 

επιηιμιων πράξεων, κακϊσ και από τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του ατόμου ςε κάκε δεδομζνθ ςτιγμι.  

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ διακρίνονται κυρίωσ ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ, ενϊ παρακάτω περιλαμβάνονται 

και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα υπθρεςιϊν. 

Σομζασ υποςτιριξθσ Παραδείγματα 

Τγεία   Επείγουςα αντιςφλλθψθ 

 Περίκαλψθ τραυματιςμϊν 

 Θεραπεία ςεξουαλικά μεταδιδόμενων νοςθμάτων (ΣΜΝ) 

Ψυχολογικι / 
ψυχοκοινωνικι 
υποςτιριξθ  

• Συναιςκθματικι υποςτιριξθ και ατομικι ι ομαδικι ςυμβουλευτικι 

Νομικά ηθτιματα 
και αςφάλεια  

 Καταγγελία ςτθν αςτυνομία  

 Διερεφνθςθ υπόκεςθσ / Σφλλθψθ δράςτθ 

 Απαγγελία κατθγοριϊν και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ 

 Παροχι αςφαλοφσ καταφυγίου ςτο άτομο που υπζςτθ ζμφυλθ βία 

Κοινωνικοοικονομικ
ά ηθτιματα 

 Παροχι βοικειασ ςε είδοσ (π.χ. τρόφιμα, κουπόνια, είδθ προςωπικισ 
υγιεινισ) 

 Κοινωνικοοικονομικι αποκατάςταςθ 

 Βιοποριςμόσ  

 

εξουαλικι και ζμφυλθ βία και COVID-19 

Στο ψιφιςμα τθσ 32θσ Διεκνοφσ Διάςκεψθσ του Κινιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου, με 

τίτλο «Σεξουαλικι και ζμφυλθ βία: κοινι δράςθ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςι τθσ» (2015), κακίςταται 

ςαφζσ ότι όλεσ οι καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ οδθγοφν ςε αυξθμζνα επίπεδα ςεξουαλικισ και ζμφυλθσ 

βίασ.3 Από ζρευνεσ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου (ΔΟΕΣ) 

αποδεικνφονται περαιτζρω οι τρόποι με τουσ οποίουσ ςυμβαίνει αυτό. Η περίπτωςθ τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ 

(COVID-19) δεν διαφζρει. φμφωνα με παγκόςμια, περιφερειακά και εκνικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ 

τθσ πανδθμίασ φαίνεται ότι θ ζμφυλθ βία αυξάνεται ραγδαία, κακϊσ και ότι θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και οι 

τρόποι παροχισ υπθρεςιϊν για όςουσ υπζςτθςαν αυτι τθ μορφι βίασ αλλάηουν γριγορα λόγω των μζτρων για 

                                                             
3 http://rcrcconference.org/app//uploads/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_EN.pdf 



 
 
τον περιοριςμό του ιοφ ςε διεκνζσ, εκνικό και τοπικό επίπεδο.4 Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ και 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου COVID-19, όπωσ ο περιοριςμόσ των μετακινιςεων, ο εγκλειςμόσ ι οι ευζλικτεσ 

εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, μποροφν να αυξιςουν τα κροφςματα ζμφυλθσ βίασ και ιδιαίτερα τα περιςτατικά 

ενδοοικογενειακισ βίασ ι βίασ από ςφντροφο. Όςον αφορά τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τθ Γενικι Γραμματεία 

Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων ,κατά τθ διάρκεια του εγκλειςμοφ τθν άνοιξθ του 2020, οι 

καταγγελίεσ για περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ τετραπλαςιάςτθκαν5. Υπάρχει επίςθσ αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ και κακοποίθςθσ, όπωσ ςεξουαλικι βία κατά τθν πρόςβαςθ ςε βοικεια, για παράδειγμα, από 

φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ. Επιπλζον, είναι ςαφζσ από προθγοφμενεσ 

επιδθμίεσ ότι κατά τθ διάρκεια υγειονομικϊν κρίςεων, οι γυναίκεσ ςυνικωσ αναλαμβάνουν τον επιπλζον 

ςωματικό, ψυχολογικό και χρονικό φόρτο τθσ παροχισ φροντίδασ. 

Σε μεςοπρόκεςμο και πιο μακροπρόκεςμο ορίηοντα, οι αναμενόμενεσ παγκόςμιεσ κοινωνικοοικονομικζσ 

επιπτϊςεισ του ελζγχου τθσ πανδθμίασ μποροφν να οδθγιςουν ςε περιοριςμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ, 

εκτεταμζνθ απϊλεια ειςοδιματοσ, ιδιαίτερα για τισ γυναίκεσ και τουσ απλιρωτουσ ι χαμθλόμιςκουσ 

εργαηομζνουσ, και ςε ςυνολικι αφξθςθ των επιπζδων ανιςότθτασ και τθσ περικωριοποίθςθσ των πλζον 

μειονεκτοφντων ςτθν κοινωνία, των μεταναςτϊν και ιδιαίτερα των γυναικϊν, των παιδιϊν και των μειονοτιτων 

βάςει ςεξουαλικότθτασ και φφλου6. Οι γυναίκεσ, τα κορίτςια και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ ςυνικωσ αντιμετωπίηουν 

μεγαλφτερθ εργαςιακι αναςφάλεια, μειωμζνεσ ϊρεσ εργαςίασ και μειωμζνο ειςόδθμα. Η αδυναμία τακτικισ 

πρόςβαςθσ ςε ςχολεία και ο φόρτοσ των οικιακϊν εργαςιϊν που ςυχνά αναλαμβάνουν, κζτουν τα κορίτςια ςε 

μεγαλφτερο κίνδυνο να μθ λάβουν εκπαίδευςθ, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε γάμουσ παιδιϊν, παροχι 

ςεξουαλικϊν υπθρεςιϊν για λόγουσ επιβίωςθσ, ι ςε ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, κακοποίθςθ και εμπορία 

ανκρϊπων. Οι γυναίκεσ ςυνικωσ απαςχολοφνται ςε επαγγζλματα που πλιττονται περιςςότερο ςε καιρό 

πανδθμίασ, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια τθσ οικονομικισ ανεξαρτθςίασ τουσ, με αποτζλεςμα να 

διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να υποςτοφν ζμφυλθ βία. 

Ο ςτόχοσ του παρόντοσ Οδθγοφ  

 Ο παρϊν Οδθγόσ απευκφνεται πρωτίςτωσ ςε εργαηομζνουσ και εκελοντζσ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ ΔΟΕΣ ςτθν Ελλάδα, οι οποίοι απαςχολοφνται ςε τομείσ εκτόσ τθσ 

ζμφυλθσ βίασ και εργάηονται ςτθν πρϊτθ γραμμι για να εξυπθρετιςουν τισ κοινότθτεσ που 

πλιττονται, μεταξφ άλλων γυναίκεσ και κορίτςια, θλικιωμζνουσ, άτομα που πάςχουν από χρόνια 

ι ςοβαρά νοςιματα, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, κ.λπ. Κακϊσ οι πράξεισ ζμφυλθσ βίασ είναι πιο 

πικανό να ςυμβοφν ι να επιδεινωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ COVID-19 ι/και ωσ αποτζλεςμα των μζτρων 

που λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ, ο παρϊν Οδθγόσ ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτουσ εν λόγω 

εργαηομζνουσ και εκελοντζσ κακοδιγθςθ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τον τρόπο αςφαλοφσ διαχείριςθσ τθσ 

                                                             
4 Για παράδειγμα: https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stop-stin-auxisi-tis-
endooikogeneiakis-vias-en-meso-egkleismou, https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-
domestic-violence. 
5
 https://www.cnn.gr/ellada/story/218216/endooikogeneiaki-via-stin-ellada-tetraplasiastikan-oi-kataggelies-kata-to-lockdown. 

6
 Μειονότθτεσ βάςει ςεξουαλικότθτασ και φφλου: Άτομα των οποίων ο ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ ι ζκφραςθ, θ 

ταυτότθτα φφλου ι τα ςεξουαλικά χαρακτθριςτικά διαφζρουν από τθν υποτικζμενθ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ, που είναι 
αρςενικά ι κθλυκά ετεροφυλόφιλα άτομα. Ο όροσ ςυμπεριλαμβάνει λεςβίεσ, ομοφυλόφιλουσ, αμφιφυλόφιλα, 
τρανσ/διεμφυλικά, κουίρ/μθ ετεροκανονικά και ίντερςεξ/μεςοφυλικά άτομα (ΛΟΑΤΚΙ),  κακϊσ και άτομα των οποίων θ 
ταυτότθτα ι ο τρόποσ ηωισ δεν περιλαμβάνεται ςε αυτοφσ τουσ όρουσ. 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stop-stin-auxisi-tis-endooikogeneiakis-vias-en-meso-egkleismou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stop-stin-auxisi-tis-endooikogeneiakis-vias-en-meso-egkleismou
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence


 
 
αποκάλυψθσ ενόσ περιςτατικοφ ζμφυλθσ βίασ, κακϊσ και να παρζχει αρχικι υποςτιριξθ και αρωγι ϊςτε να μθν 

προκλθκεί περαιτζρω βλάβθ ςτα πρόςωπα που βίωςαν ι βιϊνουν ακόμθ αυτοφ του είδουσ τθ βία.  Για τον ςκοπό 

αυτό, ο παρϊν Οδθγόσ κα πρζπει να μελετθκεί και να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ι με άλλα υποςτθρικτικά και επιχειρθςιακά ζγγραφα που καταρτίηονται και 

διαβιβάηονται από τον Ελλθνικό Ερυκρό ταυρό και τουσ Σομείσ του, όταν και όπου αυτά εφαρμόηονται7. 

Βαςικζσ αρχζσ ανταπόκριςθσ 

Σε κάκε επικοινωνία με άτομο που υπζςτθ ζμφυλθ βία, οι παρακάτω αρχζσ κα πρζπει να διζπουν τθ 

ςυμπεριφορά, τουσ τρόπουσ ανταπόκριςθσ και τθ γενικι ςτάςθ του προςωπικοφ και των εκελοντϊν.  

 

Τι πρέπει να ξέρετε… 

✓ Τα άτομα που ζχουν βιϊςει ζμφυλθ βία ποτζ δεν ζχουν ευκφνθ για τισ βίαιεσ αυτζσ 

πράξεισ. Η χριςθ βίασ είναι πάντα επιλογι του δράςτθ. Όλοι φζρνουμε τισ απόψεισ και 

τισ πεποικιςεισ μασ ςτθν εργαςία μασ, αλλά κάποιεσ από αυτζσ μπορεί να κάνουν κακό 

ςτουσ επιηιςαντεσ ζμφυλθσ βίασ εν αγνοία μασ. Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηουμε 

και να αρχίςουμε να προβλθματιηόμαςτε για τισ απόψεισ μασ. Η επίρριψθ τθσ 

ευκφνθσ ςτο άτομο που ζχει υποςτεί βία είναι πολφ ςυνθκιςμζνο φαινόμενο8, το οποίο 

κα πρζπει να καταβάλλετε κάκε προςπάκεια να αποφεφγετε και να το διαχειρίηεςτε διαρκϊσ κατά τθν 

επαφι ςασ με τα άτομα αυτά. 

✓ Συςτθκείτε! Πείτε το όνομά ςασ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ ςασ και δείξτε ότι είςτε διακζςιμοι να προςφζρετε 

ςτιριξθ.  

✓ Βεβαιωκείτε ότι ζχετε δθμιουργιςει ζναν αςφαλι και ιδιωτικό χϊρο για το άτομο όςο ςασ μιλά. Εάν 

ςυνοδεφεται από κάποιο άλλο πρόςωπο, μθν υποκζςετε ότι είναι αςφαλζσ να μιλιςετε μαηί του για τθν 

εμπειρία του μπροςτά ςε αυτό , ακόμθ κι αν πρόκειται για μζλοσ του ςτενοφ οικογενειακοφ κφκλου, όπωσ 

                                                             
7 Για παράδειγμα, οι Τομείσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ και Νοςθλευτικισ ζχουν κεςπίςει και εφαρμόηουν  ςειρά ολοκλθρωμζνων 
επιχειρθςιακϊν εργαλείων όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των κρουςμάτων ζμφυλθσ βίασ, τα οποία απευκφνονται ςε 
εξειδικευμζνο προςωπικό που απαςχολείται ςτο πεδίο. 
8 Κάποια παραδείγματα αρνθτικϊν απόψεων και πεποικιςεων είναι θ επίρριψθ τθσ ευκφνθσ ςτο άτομο που υπζςτθ βία λόγω 
ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ ι ενδυμαςίασ, θ πεποίκθςθ ότι οι ιερόδουλεσ δεν μποροφν να πζςουν κφματα βιαςμοφ ι 
ςεξουαλικισ επίκεςθσ, θ πεποίκθςθ ότι δεν υφίςταται ςυηυγικόσ βιαςμόσ ι ότι οι περιςςότεροι άνδρεσ χτυποφν τισ ςυηφγουσ 
τουσ μόνο εάν ζχουν καταναλϊςει αλκοόλ ι ζχουν κάνουν χριςθ ουςιϊν κ.λπ.  

Απαγόρευςθ των 
διακρίςεων

Παροχι ίςθσ και 
δίκαιθσ 

μεταχείριςθσ ςε 
όςουσ ζχουν 

ανάγκθ ςτιριξθσ

Εμπιςτευτικότθτα

Οι άνκρωποι ζχουν 
το δικαίωμα να 

επιλζγουν ςε ποιον 
κα αποκαλφψουν ι 
όχι τθν ιςτορία τουσ

Αςφάλεια

Η αςφάλεια του 
ατόμου που 

υπζςτθ ι 
υφίςταται ζμφυλθ 
βία είναι θ πρϊτθ 

προτεραιότθτα

εβαςμόσ

Όλεσ οι ενζργειζσ 
ςασ κα πρζπει να 

δείχνουν ςεβαςμό 
απζναντι ςτισ 

επιλογζσ και ςτισ 
επικυμίεσ του εν 

λόγω ατόμου



 
 

μθτζρα/πατζρασ ι ςφηυγοσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο δράςτθσ είναι ςτενόσ ςυγγενισ του ατόμου που 

υπζςτθ ι υφίςταται βία.  

✓ Να κυμάςτε τον ρόλο ςασ!  Να ακοφτε χωρίσ να κρίνετε.  

✓ Καλφψτε επείγουςεσ βαςικζσ ανάγκεσ! Ο κάκε άνκρωποσ μπορεί να ζχει διαφορετικζσ 

βαςικζσ ανάγκεσ, οι οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν επείγουςα ιατρικι περίκαλψθ, 

τροφι, νερό, λευκά είδθ, εςϊρουχα ι ροφχα, εάν αυτά ζχουν χακεί, ςχιςτεί ι 

αφαιρεκεί. Ειδικά για τουσ επιηϊντεσ ζμφυλθσ βίασ, τα ροφχα μπορεί να είναι θ 

πρωταρχικι επείγουςα ανάγκθ, ϊςτε να αιςκανκοφν μεγαλφτερθ άνεςθ και 

αξιοπρζπεια. Εάν δεν γνωρίηετε ποφ κα βρείτε αυτά τα είδθ, ηθτιςτε βοικεια ι περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ από τον επικεφαλισ ςασ .  

 

Εάν δεν είςτε εξειδικευμζνο προςωπικό (Ψυχολόγοσ ι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, κλπ) 

✓  ο ρόλοσ ςασ ΔΕΝ είναι να παρζχετε ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, οφτε να πραγματοποιιςετε ςυνζντευξθ, 

οφτε να κατανοιςετε τι ςυνζβθ με λεπτομζρειεσ, να μθν πείτε ςτο άτομο που ζχει βιϊςει ζμφυλθ βία τι να 

κάνει ι να πείτε τθν άποψι ςασ. 

✓ Δϊςτε ςτο άτομο που ςασ μίλθςε για τθν εμπειρία του τθν ευκαιρία να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του ςε 

οποιαδιποτε μορφι: κάποιοι άνκρωποι είναι ιςυχοι, άλλοι είναι κυμωμζνοι και ωρφονται, άλλοι μπορεί 

να κλαίνε, κ.λπ. 

✓ Εξθγιςτε ότι δεν είςτε ειδικοί επί του κζματοσ και ότι υπάρχουν άλλοι επαγγελματίεσ ι Φορείσ που 

παρζχουν περαιτζρω και εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ ςτισ ανάγκεσ των ατόμων που ζχουν βιϊςει 

ζμφυλθ βία.  Για τον λόγο αυτό, κα πρζπει να γνωρίηετε εκ των προτζρων το ςυγκεκριμζνο μζλοσ του 

προςωπικοφ ι τον φορζα όπου κα παραπζμψετε το άτομο που υπζςτθ βία, διαβιβάηοντασ τα βαςικά 

προςωπικά του ςτοιχεία (π.χ. ονοματεπϊνυμο, ςτοιχεία επικοινωνίασ, απαιτοφμενθ ςτιριξθ) και μόνο 

εφόςον το άτομο που υπζςτθ βία ςυμφωνεί πλιρωσ και παρζχει τθν ζγκριςι του.  

↘ Εάν είςτε εκελοντισ, μπορείτε να ενθμερϊςετε το άτομο που υπζςτθ βία ότι μπορεί να το 

βοθκιςει περαιτζρω ο τοπικόσ ςασ ςυντονιςτισ, επόπτθσ  ι ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ. 9 

✓ Σε περιπτϊςεισ ςοβαρισ ι ςυνεχοφσ βίασ που είναι απειλθτικι για τθ ηωι, τθν ευθμερία ι τθ ςωματικι 

ακεραιότθτα του ατόμου, μπορείτε να προτρζψετε, αλλά όχι να πιζςετε ι να προςπακιςετε να πείςετε 

το άτομο αυτό να απευκυνκεί ςτθν αςτυνομία ι ςε πάροχο ιατρικισ περίκαλψθσ (π.χ. νοςοκομείο).  

✓ Μθν πιζςετε το άτομο να ςασ αποκαλφψει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από αυτζσ που επικυμεί να 

αποκαλφψει τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι.  Οι λεπτομζρειεσ του τι ςυνζβθ και από ποιον δεν είναι ςθμαντικζσ 

οφτε αφοροφν τον ρόλο ςασ, δθλαδι να ακοφςετε και να ενθμερϊςετε ςχετικά με τθ διακζςιμθ 

υποςτιριξθ. 

✓ Μθν πιζςετε το άτομο να δϊςει τθν ζγκριςι του προτοφ το φζρετε ςε επαφι 

με κάποιον άλλον και μθν το πιζηετε ςε περίπτωςθ που είναι αρνθτικό να 

μιλιςει ι να απευκυνκεί ςε κάποιον άλλον. Αφιςτε το ίδιο να κάνει τισ 

επιλογζσ του και ςεβαςτείτε τισ επικυμίεσ του.  

✓ Αν δεν επικυμεί να ζρκει ςε επαφι με κάποιον άλλον τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, 

ενθμερϊςτε ότι ζχει το δικαίωμα και τθ δυνατότθτα να ηθτιςει υποςτιριξθ 

ανά πάςα ςτιγμι ςτο μζλλον, αν αλλάξει γνϊμθ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 

                                                             
9
 Οι περιφερειακοί ςυντονιςτζσ ι επικεφαλισ ομάδων κα πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε οι εκελοντζσ που αναλαμβάνουν κζςεισ 

ςτο πεδίο των επιχειριςεων γνωρίηουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και ζχουν γνϊςθ του παρόντοσ Οδθγοφ.  



 
 

✓ Μθν παίρνετε πρωτοβουλίεσ ςτθν αναηιτθςθ επιηϊντων ζμφυλθσ βίασ μζςα ςτον πλθκυςμό με τον 

οποίον εργάηεςτε. Να είςτε διακζςιμοι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ηθτιςει υποςτιριξθ και μθν τον 

αμελείτε! 

✓ Προςτατζψτε τθν ταυτότθτα και τθν αςφάλεια του προςϊπου που υπζςτθ ζμφυλθ βία. Μθ ςθμειϊνετε, 

μθν βγάηετε φωτογραφίεσ και μθν μοιράηεςτε προφορικά με άλλουσ προςωπικά ςτοιχεία του ατόμου ι 

τθν ιςτορία του, ακόμθ και με τον επόπτθ ι τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ10χωρίσ τθν ςυγκατάκεςι του. 

Μθ μιλάτε για τθν εμπειρία ι τθν ιςτορία του ατόμου ςε άλλουσ (οικογζνεια, εκελοντζσ, φίλουσ, μζλθ του 

προςωπικοφ).  

✓ Η παροχι υποςτιριξθσ και βοικειασ ςτα άτομα που υπζςτθςαν ζμφυλθ βία είναι ΠΑΝΤΑ δωρεάν. 

Κανζνασ εργαηόμενοσ ι εκελοντισ δεν κα πρζπει να ηθτιςει ποτζ χριματα, ςεξ ι χάρεσ ωσ αντάλλαγμα 

για τθ βοικεια. Σε περίπτωςθ που ενθμερωκείτε για ςχετικό περιςτατικό, κα πρζπει να το αναφζρετε 

εμπιςτευτικά ςτον ςυντονιςτι ι ςτον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ. 

✓ Μπορείτε να αποκαλφπτετε ΜΟΝΟ γενικά ςτοιχεία, που δεν αποκαλφπτουν τθν ταυτότθτα του κφματοσ, 

ςχετικά με περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ ςτα οποία  ζχετε προςφζρει ενθμζρωςθ, ςτιριξθ ι ζχετε ςυμβάλει 

ςτον εντοπιςμό  και μόνο ςτον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ, ςτον υπεφκυνο διαχείριςθσ ζργων ι ςτον 

ςυντονιςτι ςασ οι οποίοι κα ενθμερϊςουν τθν Συντονίςτρια για κζματα Προςταςίασ του ΕΕΣ, για ςκοποφσ 

που αφοροφν τθν προάςπιςθ δικαιωμάτων, τθν υποβολι αναφορϊν και τθν ςχεδιαςμό, τον 

προγραμματιςμό και τθν αξιολόγθςθ ζργων.   

✓ Να ζχετε πάντα υπόψθ ςασ τισ Θεμελιϊδεισ Αρχζσ του Κινιματοσ11. Να μθν ξεχνάτε ότι όλοι όςοι φζρουν 

τα εμβλιματα του Ερυκροφ Σταυροφ ι τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου οφείλουν να παρζχουν υποςτιριξθ χωρίσ 

να κρίνουν και χωρίσ να κάνουν διακρίςεισ ςε άτομα που ζχουν ανάγκθ, ανεξαρτιτωσ φφλου, ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ φφλου, οικογενειακισ κατάςταςθσ, αναπθρίασ, θλικίασ, 

εκνικότθτασ/φυλισ, κρθςκείασ ι άλλου προςωπικοφ χαρακτθριςτικοφ.  

Πρακτικζσ ςυμβουλζσ(Ναι και Όχι) 

 Μθ χρθςιμοποιείτε εκφράςεισ που υποδθλϊνουν ςτιγματιςμό όςον αφορά τθ νόςο COVID-19. Μθν 

αναφζρεςτε ςτα άτομα που πάςχουν από τθ νόςο ωσ «κροφςματα COVID-19» ι «κφματα». 

 Χρθςιμοποιιςτε εναλλακτικά τισ εκφράςεισ «άτομα που ζχουν COVID-19», «άτομα που λαμβάνουν αγωγι 

για τθ νόςο COVID-19», «άτομα που αναρρϊνουν από τθ νόςο COVID-19» ι «άτομα που απεβίωςαν λόγω 

COVID-19». 

 Αποφφγετε τθ χριςθ του ςτιγματιςτικοφ όρου «κφμα ζμφυλθσ βίασ». Αντ’ αυτοφ, προτιμιςτε τθ φράςθ 

«άτομο που υπζςτθ ζμφυλθ βία» ι «επιηϊν/επιηιςαςα ζμφυλθσ βίασ».  

                                                             
10 Εκτόσ εάν ο επιηϊν  ςεξουαλικισ ζμφυλθσ βίασ ταυτοποιθκεί από εκελοντι, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα τον παραπζμψει 
ςτον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ι ςτον τοπικό ςυντονιςτι του, κατόπιν ςυγκατάκεςθσ του.   
11

 Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ αποτελοφν ζκφραςθ των αξιϊν και των πρακτικϊν του Κινιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ 
Ημιςελινου. Θεςπίςτθκαν με βάςθ τθν εμπειρία του Κινιματοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ανκρϊπινου πόνου και των αναγκϊν 
κατά τον προθγοφμενο αιϊνα. Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ κακοδθγοφν το ζργο και τισ αποφάςεισ του Κινιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ 
και Ερυκράσ Ημιςελινου για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ του Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου ςε κάκε 
κατάςταςθ και κάκε ςτιγμι. Οι αρχζσ αυτζσ είναι ο ανκρωπιςμόσ, θ ανεξαρτθςία, θ αμερολθψία, θ ουδετερότθτα, θ 
εκελοντικι προςφορά, θ ενότθτα και θ κακολικότθτα.  



 
 

 Στθν περίπτωςθ των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ (π.χ. διεμφυλικά άτομα),ρωτιςτε το άτομο ποιο γραμματικό γζνοσ 

προτιμά για το φφλο του (αρςενικό/κθλυκό/άλλο) και χρθςιμοποιιςτε το όταν τουσ απευκφνετε τον λόγο ι 

αναφζρεςτε ςε αυτοφσ (π.χ. αυτόσ/αυτι, Κφριοσ/Κυρία). 

 Ρωτιςτε το άτομο  αν προτιμά να μιλιςει ςε πρόςωπο του ίδιου φφλου (ςε περίπτωςθ που το φφλο ςασ δεν 

είναι το ίδιο με το δικό του).  

 Μθν αγνοείτε κάποιο άτομο που ςασ προςεγγίηει και ςασ αποκαλφπτει ότι του ζχει ςυμβεί κάτι κακό, κάτι 

άβολο, κάτι άδικο ι/και ζχει υποςτεί βία. 

 Μιλιςτε με ακρίβεια ςχετικά με τον κίνδυνο τθσ νόςου COVID-19, με βάςθ επιςτθμονικά ςτοιχεία και τισ 

τελευταίεσ επίςθμεσ υγειονομικζσ οδθγίεσ.12 

 Μθν επαναλαμβάνετε και μθ διαδίδετε ανεπιβεβαίωτεσ φιμεσ και μθ χρθςιμοποιείτε υπερβολικζσ εκφράςεισ 

που προκαλοφν τρόμο, όπωσ «μάςτιγα»,  κ.λπ. 

 Ρωτιςτε αν υπάρχει κάποιοσ φίλοσ, ςυγγενισ, φροντιςτισ ι οποιοςδιποτε άλλοσ ςτο κοντινό περιβάλλον από 

τον οποίο το άτομο που βιϊνει ι βίωςε ζμφυλθ βία μπορεί να ηθτιςει βοικεια. 

 Μθν κάνετε ερωτιςεισ που υποδθλϊνουν ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ (π.χ. «είναι αλικεια ότι ο ςφηυγόσ ςασ 

άρχιςε να ςασ χτυπά από τότε που απολφκθκε;»). 

 

Εάν δεν είςτε ειδικόσ (Ψυχολόγοσ, Νομικόσ ι Κοινωνικόσ Λειτουργόσ κλπ) 

 Μθν πραγματοποιείτε επαναλαμβανόμενεσ ςυναντιςεισ με το άτομο αυτό, ςυμβουλευτικζσ ςυνεδρίεσ ι 

προςπάκειεσ να διαχειριςτείτε τθν υπόκεςι του. 

 Μθν υπερβάλλετε τισ ικανότθτζσ ςασ, μθ δίνετε υποςχζςεισ που δεν μπορείτε να τθριςετε και μθν παρζχετε 

ανακριβείσ πλθροφορίεσ. 

 Μθν υποκζτετε ότι ξζρετε τι κζλει ι τι χρειάηεται κάποιοσ που ςασ μιλά για τθν εμπειρία του ωσ επιηϊν 

ζμφυλθσ βίασ. 

 Μθ δίνετε ςυμβουλζσ! Στισ περιπτϊςεισ ζμφυλθσ βίασ, οι ςυμβουλζσ δεν βοθκοφν το εν λόγω πρόςωπο, 

κακϊσ δεν ξζρετε αν δίνετε τισ ςωςτζσ ςυμβουλζσ. Αντί να δϊςετε ςυμβουλζσ, περιοριςτείτε ςτο να 

ενθμερϊςετε το πρόςωπο ςχετικά με το δικαίωμά του να λάβει υποςτιριξθ.  

 Μθ διαπραγματεφεςτε, ςυμφιλιϊνετε ι επιλφετε τθν κατάςταςθ μεταξφ κάποιου που ζχει υποςτεί ζμφυλθ 

βία και κάποιου άλλου (π.χ. του δράςτθ, ι τρίτου προςϊπου, όπωσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ, κ.λπ.). 

 Ολοκλθρϊςτε τθ ςυηιτθςθ με το άτομο με υποςτθρικτικό τρόπο. 

 Βελτιϊςτε τισ επικοινωνιακζσ ςασ ικανότθτεσ ακολουκϊντασ τισ παρακάτω ςυμβουλζσ: 

Γλϊςςα του ςϊματοσ  Λεκτικι επικοινωνία  

✓ Στακείτε/Κακίςτε ζτςι ϊςτε να ζχετε το 
άτομο απζναντί ςασ και να μθν υπάρχουν 
αντικείμενα ι άλλοι άνκρωποι ανάμεςά 
ςασ. 

✓ Δοκιμάςτε να γείρετε προσ το μζροσ του 
ατόμου, ϊςτε να δείξετε το ενδιαφζρον 
ςασ  

✓ Χρθςιμοποιιςτε απλι γλϊςςα 
✓ Ακολουκιςτε τον ρυκμό ομιλίασ του ατόμου  
✓ Παραμείνετε ςιωπθλοί, αν χρειάηεται, και δϊςτε ςτο 

άτομο χρόνο να ςκεφτεί και να διαχειριςτεί τα 
ςυναιςκιματά του, ιδιαίτερα πριν πάρει αποφάςεισ 
για περαιτζρω παραπομπι ςτον ςυντονιςτι ςασ  ι ςε 
άλλεσ υπθρεςίεσ  

                                                             
12 Ενθμερωκείτε για τισ πιο πρόςφατεσ, αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιδθμία COVID-19, οι οποίεσ είναι 
διακζςιμεσ ςτουσ ιςτοτόπουσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νόςων (https://www.ecdc.europa.eu/en) και του 
Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ - ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/).  

https://www.ecdc.europa.eu/en


 
 

✓ Θα πρζπει να διατθρείτε πάντα οπτικι 
επαφι με το άτομο (εκτόσ αν κεωρείται 
πολιτιςμικά/κοινωνικά ανάρμοςτο)- το 
ίδιο και με τον διερμθνζα, εάν υπάρχει 

✓ Μθν δείχνετε βιαςφνθ ι εκνευριςμό 

✓ Μείνετε ψφχραιμοι και μθν κάνετε υπερβολικζσ 
αντιδράςεισ  

✓ Μθ ςυμπλθρϊνετε τα λόγια του ατόμου που ςασ 
μιλά, μθν ολοκλθρϊνετε τισ προτάςεισ του και μθν 
κάνετε υποκζςεισ  

 

Παραδείγματα λεκτικϊν εκφράςεων  

Τι να πείτε… 

«Αιςκάνεςαι εντάξει ςε αυτόν τον χϊρο; Υπάρχει κάποιο άλλο μζροσ όπου κα αιςκάνεςαι καλφτερα;» 
«Θα ικελεσ λίγο νερό; Μπορείσ να κακίςεισ.»«Σε πιςτεφω.» 
«Χαίρομαι που μου μίλθςεσ.» 
«Λυπάμαι που ςου ςυνζβθ κάτι τζτοιο.»  
«Δεν είναι δικό ςου το φταίξιμο.»«Είςαι πολφ γενναία/οσ που μου μιλάσ.» 
«Δεν πρζπει να ντρζπεςαι και ζχεισ το δικαίωμα να ηθτιςεισ βοικεια: δεν χρειάηεται να το 
διαχειριςτείσ μόνθ/οσ ςου και να κυμάςαι ότι δεν φταισ εςφ.» 
«Όλα όςα ςυηθτιςουμε μαηί κα μείνουν μεταξφ μασ. Δεν κα αποκαλφψω τίποτα χωρίσ τθν 
ζγκριςι ςου.» 
«Θα προςπακιςω να ςε ςτθρίξω όςο περιςςότερο μπορϊ, αλλά δεν είμαι ειδικόσ. Υπάρχουν άτομα/Φορείσ που 
ίςωσ μποροφν να προςφζρουν υποςτιριξθ ςε εςζνα και ςτθν οικογζνειά ςου. Θα ικελεσ να μάκεισ γι’ αυτοφσ;» 
«Μπορείσ να μου μιλιςεισ για οτιδιποτε κζλεισ να μοιραςτείσ. Δεν χρειάηεται να μου μιλιςεισ για όςα βίωςεσ για 
να μπορζςω να ςε ενθμερϊςω ςχετικά με τθ διακζςιμθ ςτιριξθ που υπάρχει.» 
«Μθν αιςκάνεςαι πίεςθ να πάρεισ αποφάςεισ τϊρα. Μπορείσ να ςκεφτείσ τα πράγματα και να αλλάξεισ γνϊμθ 
αργότερα.» 
«Κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19, μπορεί να ζχεισ περιςςότερεσ ευκφνεσ άγχοσ και πίεςθ: να κυμάςαι 
ότι είναι λογικό να αιςκάνεςαι πνιγμζνοσ/θ, αγχωμζνοσ/θ ι φοβιςμζνοσ/θ. Μθν ντρζπεςαι να ηθτιςεισ βοικεια.» 
«Αν δεν νιϊκεισ αςφαλισ μζςα ι κοντά ςτο ςπίτι ςου, αν κάποιοσ ςου κάνει κακό ι αιςκάνεςαι απειλι, τρόμο ι 
παρενόχλθςθ, ζχεισ το δικαίωμα να ηθτιςεισ υποςτιριξθ.» 
 

Τι να ΜΗΝ πείτε… 
 
«Μθ φοβάςαι.» «Όλα κα πάνε καλά.»«Αν ιμουν ςτθ κζςθ ςου, κα…» «Θα ςε ςυμβοφλευα να…»  
«Ζτςι εξθγοφνται πολλά.»«Θα ζπρεπε να το ζχεισ πει ςε κάποιον νωρίτερα.» 
«Δεν μπορϊ να κάνω τίποτα» «Δεν κα πω τίποτα ςε κανζναν άλλο.» «Μθν κλαισ.» 
«Ζχω πολλι δουλειά αυτι τθ ςτιγμι, μπορείσ να ζρκεισ…;» «Δεν είναι τόςο τραγικό όςο φαίνεται.» 

Ειδικά ηθτιματα ςχετικά με παιδιά και εφιβουσ που ζχουν υποςτεί ζμφυλθ 

βία 

 Τα παιδιά ηθτοφν βοικεια με διαφορετικοφσ τρόπουσ από τουσ ενιλικεσ, ενϊ ςπάνια κάνουν άμεςεσ 

αποκαλφψεισ. Τα παιδιά μπορεί να δυςκολεφονται να εμπιςτευτοφν ι να μιλιςουν ςε ενιλικεσ, ιδιαίτερα 

ςε ενιλικεσ που δεν γνωρίηουν καλά. Αιςκάνονται φόβο, αμθχανία ι ντροπι, ι φοβοφνται να εκφράςουν 

τα ςυναιςκιματά τουσ. 



 
 
 Είναι πολφ ςθμαντικό να κακίςετε οπτικά ςτο ίδιο επίπεδο με το παιδί, ϊςτε να κερδίςετε 

τθν εμπιςτοςφνθ του και να ςασ ανοιχτεί αν κζλει. Χρθςιμοποιιςτε απλι γλϊςςα, φιλικι 

προσ τα παιδιά, ανάλογα με τθν θλικία και τθν ωριμότθτά του. Αποφφγετε ερωτιςεισ ςχετικά 

με το τι ςυνζβθ, από ποιον και γιατί. Αντ’ αυτοφ, χρθςιμοποιιςτε παρθγορθτικζσ εκφράςεισ 

(βλ. ενότθτα «Τι να πείτε…»). Θα πρζπει να είςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί, ϊςτε να μθν 

προκαλζςετε μεγαλφτερο ψυχικό τραφμα ςτο παιδί! 

 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν φιμεσ ι ιςχυριςμοί ςχετικά με κακοποίθςθ ανθλίκου ι άλλθ μορφι 

κακομεταχείριςθσ ςτον τομζα εργαςίασ ςασ, μθν πραγματοποιείτε ζρευνεσ και μθν ανακρίνετε κανζναν. 

Αντίκετα, ενθμερϊςτε τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ άμεςα.  

 Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι δράςτεσ τθσ κακοποίθςθσ του παιδιοφ είναι μζλθ τθσ οικογζνειασ ι άλλα 

άτομα από το περιβάλλον του. Μθν εμπιςτεφεςτε πάντα τα άτομα που ςυνοδεφουν το παιδί ςε εςάσ ι ςε 

άλλεσ υπθρεςίεσ, ακόμθ κι αν δεν υπάρχει εμφανισ κίνδυνοσ ι ανθςυχθτικι ςυμπεριφορά.  

 Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, δεν είναι ξεκάκαρο πϊσ μπορεί να υποςτθριχκεί θ αςφάλεια και θ καλι 

ψυχοςωματικι κατάςταςθ του παιδιοφ. Εάν δεν είςτε βζβαιοι ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ κατάςταςθσ, 

ενθμερϊςτε το παιδί ότι κα χρειαςτεί να μιλιςετε εμπιςτευτικά με κάποιον άλλο ςυνάδελφό ςασ ο οποίοσ 

γνωρίηει καλφτερα πϊσ να εγγυθκεί τθν αςφάλεια του παιδιοφ. 

 Είναι πολφ ςθμαντικό να βεβαιωκείτε ότι το παιδί ζχει κάποιον που μπορεί να εμπιςτευτεί και ςτον οποίο 

μπορεί να απευκυνκεί αν χρειαςτεί βοικεια. Μείνετε με το παιδί ζωσ ότου αιςκανκεί αςφάλεια ι ζωσ 

ότου αναλάβει τθ φροντίδα του κάποιοσ με τον οποίο αιςκάνεται αςφαλζσ και τον οποίο εμπιςτεφεται.  

 Σε περιπτϊςεισ ςυνεχοφσ βίασ ι ςοβαροφ περιςτατικοφ κακοποίθςθσ ι αμζλειασ ανθλίκου (π.χ. ςοβαρι 

ςωματικι κακοποίθςθ, βιαςμόσ, ενδοοικογενειακι βία, αποςτζρθςθ  πόρων ι ευκαιριϊν, ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ κ.λπ.) κα πρζπει να ειδοποιοφνται άμεςα οι δθμόςιεσ αρχζσ (αςτυνομία, ειςαγγελζασ). ε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, καλό κα είναι να ενθμερϊςετε τον επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςασ, ο οποίοσ ςτθ 

ςυνζχεια κα ακολουκιςει το πρωτόκολλο και τον πλζον ενδεδειγμζνο τρόπο δράςθσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Παραδείγματα ζμφυλθσ βίασ 

 

Πάντα να θυμάςτε…   
Λόγω του ςφνκετου νομικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου όςον αφορά τθν προςταςία των παιδιϊν, ςε 

περίπτωςθ που ςασ μιλιςει ζνα ανιλικο άτομο που υπζςτθ ςεξουαλικι βία, είναι προτιμότερο να 

ηθτιςετε υποςτιριξθ από τον επόπτθ ςασ ι άλλουσ εξειδικευμζνουσ ςυναδζλφουσ, προκειμζνου να 

αποφφγετε τυχόν εςφαλμζνεσ ενζργειεσ ι τθν πρόκλθςθ μεγαλφτερου ψυχικοφ τραφματοσ ι τον 

ςτιγματιςμό του παιδιοφ ι τθσ οικογζνειάσ του. 



 
 

ωματικι   ςπρϊξιμο 

 χτφπθμα 

 αρπαγι 

 ξυλοδαρμόσ 

 τράβθγμα 
μαλλιϊν 

 

 κάψιμο 

 χριςθ όπλου ακρωτθριαςμόσ 
γυναικείων γεννθτικϊν 
οργάνων ι άλλεσ επιβλαβείσ 
παραδοςιακζσ πρακτικζσ 

 κλωτςιζσ 

 ςτραγγαλιςμόσ 

 αμζλεια ανθλίκου 

 κ.λπ. 

 

Ψυχολογικι  φωνζσ 

 βριςιζσ 

 προςβολζσ 

 απειλι βίασ 

 ταπείνωςθ 

 απειλι πρόκλθςθσ βλάβθσ 
ςτο παιδί ι ςε άλλα μζλθ 
τθσ οικογζνειασ 

 απειλι εγκατάλειψθσ 

 κλείδωμα κάποιου ζξω από το ςπίτι 

 

 ςυνεχισ 
ανάκριςθ για τισ 
δραςτθριότθτεσ 
κάποιου 

 αμζλεια ανθλίκου 

 κ.λπ. 

 

εξουαλικι  βιαςμόσ 

 ςυηυγικόσ βιαςμόσ 

 ανεπικφμθτο 
άγγιγμα 

 βίαιο άγγιγμα 
ςεξουαλικϊν 
μερϊν του 
ςϊματοσ 

 

 εξαναγκαςμόσ κάποιου 
να προβεί ςε 
ςεξουαλικζσ πράξεισ 
ενάντια ςτθ κζλθςι του 

 άρνθςθ χριςθσ 
προφφλαξθσ ςτθ 
διάρκεια του ςεξ 

 

 εξαναγκαςμόσ 
ςε πορνεία 

 καταναγκαςτικ
όσ γάμοσ 

 κ.λπ. 

 

Οικονομικι   παρακράτθςθ 
οικογενειακοφ 
ειςοδιματοσ 

 παρεμπόδιςθ 
κάποιου να εργαςτεί  

 εξαναγκαςμόσ 
κάποιου να ηθτιςει 
χριματα ι οικονομικι 
βοικεια 

 κατανάλωςθ κοινοφ 
οικογενειακοφ 
ειςοδιματοσ χωρίσ τθ 
ςυγκατάκεςθ του/τθσ 
ςυηφγου 

 παρακράτθςθ του 
ειςοδιματοσ  κάποιου 

 

 ςτζρθςθ τθσ 
δυνατότθτασ 
κάποιου να ζχει 
χριματα 

 ςτζρθςθ 
ευκαιριϊν, 
όπωσ 
εκπαίδευςθσ 

 κ.λπ. 

 


