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Η μορφολογία της βίας

Τα 5 χαρακτηριστικά της:

• Γονιδιακή

• Μαθησιακή

• Μιμητική 

• ΜΜΕ-Κοινωνικό δίκτυο

• Κοινωνικά πρότυπα
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Οι 3 ταινίες που προφήτευσαν τη βία 

19711962 2019



Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας την εποχή του COVID 19

Κλήσεις για περιστατικά βίας:  Μάρτιος 2020 = 648 κλήσεις
Απρίλιος 2020 = 1070 κλήσεις

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων
(Γραμμή SOS 15900)

Ηλικιακή ομάδα:            Οικογενειακή κατάσταση:
40-45 ετών 27%               Έγγαμοι: 52%
25-39% 18%                      Με παιδιά: 62%

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχει παγκόσμια αύξηση 
της ενδοοικογενειακής βίας. 

Μεγαλύτερη δυσκολία καταγγελίας 
των περιστατικών αυτών. 

www.womensos.gr; www.un.org 



Λόγοι που συνέβαλαν στην αύξηση των γυναικοκτονιών:

• Αναγκαστική παραμονή στο σπίτι στη διάρκεια 

της καραντίνας, απομόνωση, δυσκολία πρόσβασης 

σε κοινωνικές υπηρεσίες.

• Αύξηση των πόρων για την αντιμετώπιση του Covid, 

μείωση των πόρων για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και κοινωνικές υπηρεσίες που βοηθούν θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας.

Γυναικοκτονίες και πανδημία

«Σκιώδης πανδημία» (The Shadow Pandemic), χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, η βία κατά των γυναικών την πρώτη περίοδο της πανδημίας.

Standish, K., & Weil, S. (2021). Gendered pandemics: suicide, femicide and COVID-19. Journal of Gender Studies, 1–13.



Το προφίλ του θύτη

Παρεμβατικός Οξυθυμία

«Θυμώδες εγώ»
Εξαρτητικός

Παρανοϊκός ιδεασμός 

(ζηλοτυπικός τύπος)

Ναρκισσιστική 

Διαταραχή
Εκρηκτικός

Αυταρχικός, 

ακυρωτικός

Αίσθημα ανωτερότητας, 

κτητικός

Τιμωρητικός,

εκδικητικός
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• Κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ

• Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας (θύτης)

• Οικονομικά προβλήματα-ανεργία

• Έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου 

από την πλευρά του θύματος

• Υποψία ή πραγματική απιστία του θύματος

• Πρόθεση χωρισμού ή χωρισμός 

από την πλευρά του θύματος

Παράγοντες κινδύνου (Risk factors)

Corradi, C. (2021). Femicide, its causes and recent trends: What do we know? 
Briefing for the Subcommittee on Human Rights, European Parliament.



• Υπέρμετρη, με έντονα δραματικά στοιχεία, 

προβολή των περιπτώσεων γυναικοκτονίας

• Το κακό διαδίδεται και μιμείται

• Σύνδρομο της αρένας

• Ζούμε την κοινωνία της κατηγορίας 

και του κανιβαλισμού, 

που τα media καλλιεργούν

Ο ρόλος των media
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Η υπερβολική χρήση διαδικτύου 

οδηγεί σε μίμηση και αύξηση βίαιων συμπεριφορών. 

Επιπτώσεις:

• Αντικοινωνική συμπεριφορά

• Δυσκολία συναισθηματικής σύνδεσης

• Μειωμένες δεξιότητες επικοινωνίας

• Μειωμένη ενσυναίσθηση

• Μειωμένη ανοχή

• Αδυναμία διαχείρισης εαυτού (self control)

Βία και Διαδίκτυο
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Ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς έχει εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό 
με τη βία, με την οποία μαθαίνει να απαντά.  

Συμπερασματικά…
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Ο καλύτερος τρόπος για να νικήσουμε τη βία είναι:

1. Ενσυναίσθηση (ψυχική ωριμότητα)

2. Ανθρώπινη σύνδεση (επικοινωνία)

3. Συμμόρφωση (οριοθέτηση)

4. Εγγύτητα 


