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Στο κόκκινο 
η ενδοοικογενειακή βία 

Αποκλειστικά στοιχεία για τις μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο 
δημοσιεύει η «R». Τι δηλώνουν εγκληματολόγοι και ψυχολόγοι με αφορμή 
τα ειδεχθή εγκλήματα που συγκλόνισαν το πανελλήνιο  
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Ενδοοικογενειακή βία

Ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη

Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ

Το σύνολο των τρόπων τέλεσης είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας, καθώς σε ένα περιστατικό ενδέχεται να ασκούνται περισσότερα του 

ενός είδη βίας (τρόποι τέλεσης του αδικήµατος)
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ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Τα στοιχεία της Αστυνοµίας 
για τα αδικήµατα που τελέστηκαν
µεταξύ των µελών µιας οικογένειας
τους πρώτους πέντε µήνες του 2021,
σε όλη τη χώρα, παρουσιάζει 
η Realnews

th.sotiris@realnews.gr

Του ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

Σ
ε κατεπείγουσα έκδοση ειδικού οδηγού 
διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενει-
ακής βίας, προς τους αστυνομικούς όλων 

των υπηρεσιών, υποχρεώθηκε το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τις συζυγοκτονίες 
που σόκαραν το Πανελλήνιο, αλλά και την κα-
ταγεγραμμένη αύξηση των περιστατικών ενδο-
οικογενειακής βίας. Οπως αποκαλύπτει σήμε-
ρα η Realnews, τα καταγεγραμμένα περιστατι-
κά σε όλη τη χώρα, όπως καταχωρίστηκαν με-
τά την τελική τους επεξεργασία από τις αρμό-
διες αστυνομικές υπηρεσίες, προκαλούν έντο-
νη ανησυχία, καθώς, μάλιστα, οι ειδικοί τα συ-
σχετίζουν και με τον παρατεταμένο εγκλεισμό 
των πολιτών λόγω των μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας.

Από την άλλη πλευρά, οι επιτελείς του Αρχη-
γείου της ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται ιδιαίτερα ανή-
συχοι από το περιστατικό της συζυγοκτονίας 
στη Δάφνη, καθώς, ενώ οι γείτονες που άκου-
σαν τις κραυγές για βοήθεια από την άτυχη γυ-
ναίκα ειδοποίησαν το Κέντρο της Αμεσης Δρά-
σης, το πλήρωμα του περιπολικού δεν πραγ-
ματοποίησε τον απαιτούμενο έλεγχο στο δια-
μέρισμα όπου τελικά διαπράχθηκε η δολοφο-
νία. Γι’ αυτό τον λόγο στο συγκεκριμένο εγχει-
ρίδιο υπάρχει εκτενής αναφορά στις ενέργειες 
στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι αστυ-

Στον οδηγό που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας αναφέρεται πως, βά-
σει του νόμου που ψηφίστηκε το 2006, περι-
στατικά τα οποία αντιμετωπίζονταν ως αυτο-
τελή αδικήματα, όπως για παράδειγμα η εξύ-
βριση ή οι σωματικές βλάβες, πλέον αποτελούν 
αυτεπάγγελτα αδικήματα, καθώς με μια απλή 
αναφορά στις Αρχές, ακόμη και από τρίτο πρό-
σωπο, ενεργοποιούνται δικονομικά οι αστυνο-
μικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εκπαιδευτι-
κούς, αφού, όπως αναφέρεται, βάσει του σχε-
τικού νόμου: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν νομική 
υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα περιστατι-

νομικοί σε ανάλογες περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται «ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητες και επικίνδυνες».

Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία κρουσμάτων ενδο-
οικογενειακής βίας, που δημοσιεύει για πρώτη φορά η «R», μό-
νο το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 καταγγέλθηκαν 2.119 
περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, κατά τα οποία προέκυψε η διά-
πραξη συνολικά 2.828 αδικημάτων σε βάρος μελών της οικογέ-
νειας. Πρόκειται για αδικήματα που αφορούν απειλές, άσκηση βί-
ας, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σωματικές βλάβες, 
ακόμη και βιασμό ατόμων με νοητικά προβλήματα! Σε αυτόν βέ-
βαια τον δραματικό κατάλογο ήλθαν να προστεθούν και οι δολο-
φονίες που διαπράχθηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Στα ίδια στοιχεία 
καταγράφονται ως δράστες των παραπάνω περιπτώσεων 1.843 
άνδρες με θύματα γυναίκες και παιδιά και 405 γυναίκες με θύ-
ματα κατά κανόνα παιδιά.


